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Лінгводидактика та соціоЛінгвістика

УДК 811.161
Л. А. Білоконенко,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

СПРийнЯТТЯ МІжОСОБиСТІСнОГО МОВнОГО КОнфлІКТУ  
У СТУДЕнТСЬКОМУ КОМУнІКАТиВнОМУ СЕРЕДОВиЩІ

У статті проаналізовано підсумки соціолінгвістичного опитування студентів Криворізького національно-
го університету за допомогою анкети, в якій запропоновано подати власні коментарі до сприйняття міжосо-
бистісного мовного конфлікту, значимих культурних норм і правил його перебігу, комунікативної поведінки в 
умовах використання різних мовленнєвих тактик. 

Ключові слова: мовний конфлікт, емпатія, словесна образа, модель завершення конфлікту, когнітивний і 
прагматичний аспекти. 

В статье анализируются итоги социолингвистического опроса студентов Криворожского национального 
университета с помощью анкеты, в которой предложено представить собственные комментарии к воспри-
ятию межличностного речевого конфликта, значимых культурных норм и правил его развития, коммуника-
тивного поведения в условиях использования различных речевых тактик. 

Ключевые слова: речевой конфликт, эмпатия, словесное оскорбление, модель завершения конфликта, ког-
нитивный и прагматический аспекты. 

The article analyzes the results of a sociolinguistic survey of students at the National University of Kryvyi Rig, 
which asked to submit their comments to the perception of interpersonal language conflict, important cultural norms 
and rules of its development, communicative behavior in the use of various speech tactics. 

Keywords: language conflict, empathy, verbal abuse, conflict model, cognitive and pragmatic aspects. 

Соціологія зосереджує свою увагу на вивченні сутності і причин конфлікту. Вона досліджує його дина-
міку, чинники, які зумовлюють поведінку людини в соціальних конфліктах різних рівнів. Серед них – інтер-
персональний конфлікт, який є формою вияву протиріч у ситуації безпосередньої взаємодії опонентів через 
протилежно обрані ними цілі, через усвідомлені або не усвідомлені дії. У міжособистісному конфлікті пе-
реплітаються внутрішні (духовні, особистісні, біологічні) та зовнішні (соціальні) чинники. Їх діалектична 
взаємодія визначає і природу людини, і саме це явище, і способи поведінки в ньому. Дослідження мовних 
конфліктів – одна з актуальних проблем сучасної соціолінгвістики. Їх можна вивчати під різними кутами зору, 
але в Україні таких праць небагато (Н. Гуйванюк, Л. Масенко, Г. Мацюк; С. Соколова, В. Труб, О. Данилев-
ська, О. Руда та деякі ін. [1; 2; 3; 4]). При тому опис факторів, що обумовлюють мовні дії особи в міжособис-
тісному конфлікті, дослідження його соціолінгвістичної сутності відноситься до перспективного напрямку, 
знаходиться на початковій стадії вивчення та є актуальним. 

Сфера існування мовного конфлікту – це міжособистісні стосунки в рамках соціальної взаємодії, яка від-
бувається з порушенням прийнятих правил спілкування. Недотримання кооперативного принципу формує 
направленість мовного конфлікту на суперечливу взаємодію комунікантів. Готовність мовця протидіяти опо-
ненту, недоброзичливість, нетолерантність, незацікавленість у ньому обумовлюються різними причинами, у 
т. ч. і їхніми соціальними ролями. 

Задля аналізу особливостей сприйняття інтерперсонального мовного конфлікту у студентському комуні-
кативному середовищі, виявлення значимих національно-культурних норм і правил його перебігу, комуніка-
тивної поведінки в умовах використання певних мовленнєвих тактик проведено соціологічне дослідження. 
Для анкетування обрано студентів Криворізького національного університету (денна та заочна форми навчан-
ня, всього 450 респондентів). Соціально-демографічна характеристика опитаних: в анкетуванні взяли участь 
біля 38% осіб чоловічої статі та 62% жіночої. Респондентами обрано осіб віком: від 18 до 25 років – 70,88%, 
від 26 до 50 – 29,12%. Серед опитаних – представники Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Кірово-
градської, Херсонської, Черкаської, Тернопільської, Донецької областей та АР Крим. 

Визначення рівня конфліктності дозволяє зроби важливі висновки про поведінку респондентів у супер-
ечці. Цей рівень характеризується комплексною дією психологічних, соціально-психологічних та соціальних 
факторів. За результатами анкетування було з’ясовано, що себе репрезентують як тактовних і миролюбних, 
які уникають конфліктів, критичних ситуацій на навчанні, вдома 41,77%. Група тих, хто є конфліктними 
лише в разі необхідності, коректні в суперечці, але вміють відстоювати себе – 44,88%. Конфліктних респон-
дентів – 13,35%. Між рівнем конфліктності людини та вибором нею певної стратегії і тактики в конфлікті 
існує зв’язок: люди з підвищеним рівнем конфліктності частіше вдаються до стратегії боротьби та жорстких і 
середніх мовленнєвих тактик, з низьким ‒ до уникнення, поступки та м’яких мовленнєвих тактик. 

Здатність особи до емпатії є важливою властивістю. Співпереживання сприяє збалансованості міжосо-
бистісних стосунків. Культура спілкування людини передбачає вміння адекватно сприймати й розуміти спів-
розмовника, налагоджувати ефективну взаємодію з ним, орієнтуватися на нього як на рівноправного суб’єкта 
спілкування. Уміння особи проявляти емпатію залежить від умов її виховання, соціального оточення, системи 
цінностей, індивідуальних характерологічних особливостей. На запитання: Чи вважаєте Ви, що в конфлікті 
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необхідно співпереживати співрозмовнику, справедливо та терпляче ставитися до нього, уважно та добро-
зичливо слухати позитивно відповіли 96%, сказали «ні» ‒ 2,44%, «важко відповісти» ‒ 1,56%. На запитання: 
Чи вдається Вам у конфлікті співпереживати співрозмовнику, справедливо та терпляче ставитися до нього, 
уважно та доброзичливо слухати сказали «так» 41,11% анкетованих, ще 16,88% уважають, що співпережива-
ти їм удається не завжди. Майже 32% визнали, що такі їх спроби є невдалими, а 10% анкетованих не змогли 
відповісти на запитання. У відповідях «так» цих двох запитань зміна даних становить майже 55%: 432 особи 
недвозначно говорять про те, що вважають емпатію в конфлікті необхідною, але здатні до неї лише 162 особи. 

У мовному конфлікті особливою є роль пауз. Їх використання сторонами зумовлене не скільки бажанням 
чітко вибудувати фрази, стільки можливістю виявити ставлення до складної ситуації. Паузи акцентують увагу 
на важливості наступної репліки, на коливанні індивідуума при виборі мовних засобів, бажанні зібратися з 
думками. Вони визначають і пропуск слова, яке особа не хоче говорити. У конфлікті паузи сильні своїм «мов-
чанням», що супроводжує емоційне мовлення сторін. Важко не сказати щось, важко бути почутим опонентом. 
І пауза в цьому сенсі може «допомогти», але лише в тому випадку, коли адресант дає можливість адресату 
скористатися нею. За допомогою пауз, як і інтонації, міміки можливо маніпулювати опонентом. Якщо людина 
вміє слухати опонента, тримає паузу, то вона очевидно спрямована на конструктивну взаємодію. Тому, хто не 
вміє слухати сам, чужі слова не потрібні, а це вже шлях до деструкції. Простежується певна взаємозалежність. 
Якщо в мовному конфлікті після акції адресанта з’являється пауза для роздумів і реакції адресата, то зазвичай 
у цей час «мовчання» і сам адресант теж думає про те, що він сказав, теж шукає відповіді на власні запитання, 
хоча від нього ніхто цього не очікує. Така ситуація вповні може зумовлювати більш щире спілкування мовців. 
І навпаки, адресант, котрий не залишає паузи для адресата, сам не лише не встигає за власними думками, але 
і не спроможній розмірковувати про предмет суперечки. На запитання: Чи вважаєте Ви, що під час комуні-
кації в конфлікті необхідно робити паузи, щоб і самому зібратися з думками й опоненту дати можливість 
обміркувати ваші слова відповіли «так» 92,88%, «ні» ‒ 2,66%, «важко відповісти» ‒ 4,46%. Відповідно на 
запитання: Чи вдається Вам під час комунікації в конфлікті робити паузи, щоб і самому зібратися з думка-
ми й опоненту дати можливість обміркувати ваші слова отримано результати: «так» ‒ 72,88%, «ні» ‒ 22%, 
«вдається інколи» ‒ 3,55%, «важко відповісти» ‒ 1,57%. Різниця в даних між відповідями «так» не суттєва: 418 
анкетованих визначають, що пауза в конфлікті необхідна; 328 вважають, що вміють послуговуватися паузами 
та 16 намагаються «тримати» паузу. Думаємо, що незначна відмінність може бути пояснена як високим сту-
пенем орієнтованості анкетованих на безконфліктне спілкування, так і неправильною оцінкою власних пауз. 
Через «нематеріальність» пауз, вони у плані тривалості чітко не фіксуються мовцем, тож реальне «мовчання» 
та уявлення конфліктанта про те, «як довго він мовчав і слухав опонента» нерідко не співпадає. 

Під час опитування було здійснено спробу з’ясувати, як респонденти ставляться до необхідності в мов-
ному конфлікті словесно не ображати опонента, не зачіпати його почуття гідності, не використовувати 
негативно-оцінну лексику. Повністю погоджуються з такою необхідністю 86,66% респондентів, 5,55% при-
пустили таку можливість і 7,79% не змогли відповісти. На запитання: Чи вдається Вам у конфлікті словесно 
не ображати опонента відповіли «так» 36,88% опитаних, «ні» – 31,33%, «вдається інколи» – 28%, «важко 
відповісти» – 3,79%. Різниця в даних значна: 390 осіб визнали, що словесно ображати адресата в конфлікті 
не можна, але при тому лише 166 з них уважають, що їм це вдається. Пояснити таку значну зміну даних, 
уважаємо, не складно. По-перше, словесна образа – це свідомий прояв неповаги до іншої особистості резер-
вами мови. Але «кордони» такої неповаги є «розмитими». Для одного індивідуума брутальна лайка на адресу 
опонента є нормальним явищем, для іншого – і вживання слова нерозумний виявляється неприйнятним. По-
друге, словесна образа тісно пов’язана з поняттям несправедливості. У буденній свідомості несправедливість 
сприймається як щось апріорі зрозуміле, проте трактування цього поняття має певні труднощі і залежить від 
особистісного знання людиною суті і принципів протилежного поняття – справедливість. У конфлікті не-
рідко важко зрозуміти, на чиєму боці справедливість, а звідси – запитання, на яке кожен відповідає сам: «Чи 
справедливо зараз ображати опонента?». Тому для будь-кого з опитаних тема цих запитань виявилася вельми 
делікатною, тісно «сплетеною» з його різних внутрішніх переконань. 

Запитання про причини допустимості словесної образи опонента має вихід на мотиви, що керують лю-
диною в конфлікті або що потенційно сприймаються нею як можливі. Маркуючи для себе граничні межі 
мовного конфліктного спілкування за його результатом, особа залишає за собою право на вибір варіантів його 
реалізацій із урахуванням ситуативних особливостей комунікації. За результатами опитування виявлено такі 
відповіді на запитання: Чому, з Вашої точки зору, людина в мовному конфлікті вдається до антикультурного 
спілкування: так людина змушена відповісти опоненту на його агресію – 17,11%, на людину впливає соціальне 
оточення ‒ 24,8%, людина не хоче дотримуватися суспільних норм – 21,33%, людина має певні індивідуаль-
но-психологічні та характерологічні особливості – 53,6%, людина проявляє власні надзвичайно сильні емоції 
– 64,22%, людина отримує задоволення від словесних образ – 6,88%, так її «навчили» з’ясовували стосунки 
батьки – 46,44% (обрати можна кілька відповідей). Тож для респондентів важливими причинами антикуль-
турного спілкування виявилися ті, що обумовлені специфікою процесів, які відбуваються в її психіці під час 
взаємодії з іншою людиною, а також із рисами характеру, зокрема, нетерпимістю до недоліків інших, імпуль-
сивністю, нестриманістю в почуттях, схильністю до агресивної поведінки, відсутністю внутрішньої духовної 
культури, неувагою до людей тощо. Значимим також є прояв сильних емоції та життєвий досвід, набутий 
завдяки неправильній поведінці в конфлікті батьків. 

Задля з’ясування того, як анкетовані розрізняють різні типи мовленнєвих тактик, було запропоновано 
три запитання. Ми розуміли, що далеко не всі опитані можуть відрізнити названі тактики за типом, тому 
розраховували на їх власний аналіз феномена конфлікту, на набутий життєвий конфліктний досвід. У першо-
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му із запитань було перераховано м’які типи мовленнєвих тактик (вибачення, пропозиції, негруба критика, 
переконання, поступки, обіцянки, прохання), що відповідають конфліктним тактикам фіксації власної по-
зиції, угоди, дружелюбності. Уважають, що ці тактики в конфлікті допомагають прийти до його розв’язання 
98,88% осіб, не пов’язують ці явища 1,12%, важко відповісти ‒ 0%. У другому запитанні було названо середні 
типи мовленнєвих тактик (вказівки, зауваження, докори, звинувачення, іронія, насмішка, обман, зміна теми), 
що відповідають конфліктним тактикам демонстративної поведінки, санкціонування, коаліції. У відповідях 
лише 2,44% осіб зазначено, що ці тактики в конфлікті допомагають його розв’язати, не пов’язують ці явища 
96,01%, важко відповісти – 1,55%. У третьому запитанні було окреслено жорсткі типи мовленнєвих тактик 
(допитування, заборони, нав’язливі поради, накази, наклеп, негативна особистісна оцінка, погрози тощо), що 
відповідають конфліктним тактикам психологічного насильства, тиску. Анкетовані відповіли, що ці тактики 
в конфлікті допомагають його розв’язати ‒ 1,5%, не допомагають – 95,78%, важко відповісти ‒ 2,67%. Як 
бачимо, навіть незнання законів «співіснування» мовленнєвих і поведінкових тактик у конфлікті не завадило 
респондентам зробити логічні висновки: м’які тактики визначено як такі, що сприяють у вирішенні супереч-
ки, середні і жорсткі – її поглиблюють. Система мовленнєвих тактик по типу діалогічної взаємодії осіб чітко 
розподілена опитаними за двома групами: кооперативні і конфронтаційні. Суперечливі реакції викликали 
тактики зауваження, іронії, зміни теми, обману, що є логічним, адже це двозначні тактик, які можуть бути як 
кооперативними, так і конфронтаційними залежно від стратегії, в якій вони використовуються. 

Розпізнання конфлікту починається з аналітичного етапу, під час якого особа вдається до ряду оціночних 
заходів. Завдяки життєвому досвіду вона знає, що серед моделей завершення конфліктів є найтиповіші: «пе-
реможець – переможений», «переможець – переможець», «переможений – переможений». При сприйнятті 
конфлікту за його можливим результатом особа визначає, який із варіантів завершення відповідає її інтер-
есам, хоча й розуміє: «найбільш бажаний» не є «найбільш реальний». У конфлікті більшість прагне перемоги, 
адже в суспільстві існує думка, що перемагає найсильніший, той, у кого влада, авторитет, сила, зухвалість. 
Той, хто боїться сварок, ‒ слабкий, і буде «переможеним». Хоча немало і тих, хто знає, що суперечки можна 
уникнути завдяки такту, бажанню зрозуміти опонента, повагою до його слів. За запитанням: Чи вважаєте 
Ви, що в конфлікті завжди будуть переможці та переможені було встановлено, що «так» відповіли 9,33% 
осіб, «ні» ‒ 87,56%, «важко відповісти» ‒ 3,11%. Тож для більшості конфлікт – це не боротьба до «перемоги», 
а спроба зрозуміти, прийняти, можливо, і виправдати опонента. 

Після конфлікту є два шляхи. Перший – ніколи більше не спілкуватися з опонентом, уникати його; дру-
гий – примирення. Останній є продуктивним. Примирення – простий крок, але зробити його нелегко. Адже 
для того, щоб примирення відбулося, необхідно подивитися на причину конфлікту серйозно, проаналізувати 
ті мовленнєві тактики, які призвели до його ескалації, зрозуміти, якими словами і діями можна виправити 
ситуацію. І хоча примирення зазвичай не вичерпує конфлікт, але готовність до нього свідчить про бажання 
особи шукати вихід із проблеми. На запитання: Чи схильні Ви шукати шляхи до примирення після конфлікту 
анкетовані відповіли: «завжди» ‒ 24,66%, «іноді» ‒ 75,344%, «ніколи» ‒ 0%. Помітною є співвідносність у 
відповідях на два останні запитання: анкетовані не вважають, що конфлікт завжди має завершуватися за мо-
деллю «переможець – переможений», тобто не прагнуть беззаперечної «перемоги», а також шукають шляхи 
примирення з опонентом. 

Вивчення мовного конфлікту також передбачає звернення до когнітивних категорій, які є суттю когні-
тивної діяльності людини. А оскільки мовленнєвий вплив пов’язаний із соціальною інтерперсональною вза-
ємодією, то нас, у першу чергу, цікавлять категорії, що відносяться до соціальної когніції. За результатами 
опитування виявлено когнітивні категорії, які, з точки зору анкетованих, найбільше впливають на перебіг 
конфлікту: загальні знання людини про світ – 2,66%, особистісні знання людини про світ – 31,55%, життєві 
переконання – 46%, ціннісні орієнтири – 53,55%, власні інтереси – 16,22%, власна оцінка конфлікту – 18,44%, 
релігійні уявлення – 25,55% (обрати можна кілька відповідей). Ціннісні орієнтири визначені респондентами 
як пріоритетні, адже в сучасному українському суспільстві превалює значимість етнокультурних чинників, 
тож нехтування ними особливо помітне. 

Важливим є розуміння респондентами прагматичного аспекту в мовному конфлікті. Адже текст конфлік-
ту припускає одночасне його тлумачення двома сторонами суперечки. Особи не завжди вдало використову-
ють мовні засоби, неточно передають інформацію. Виникають «ризиковані» чинники, обумовлені протиріч-
чями між репліками мовців і їх сприйняттям. На запитання: Які прагматичні фактори особливо впливають 
на появу та перебіг мовного конфлікту дано відповіді: ігнорування однією стороною смислу висловлювань 
іншої – 54%, порушення зв’язків між змістом висловлювання та поведінкою особи – 29,33%, зміст висловлю-
вань особи не містить усіх змістів, що визначалися репліками іншої сторони – 16%, недосконалість співроз-
мовника у володінні засобами мови – 14%, відмінність у словниковому запасі мовців – 10%, різні емоційні 
оцінки мовних знаків кожним конфліктантом – 32,88%, небажання особи говорити на певну тему або по суті 
певної теми – 34%, наявність у репліках однієї сторони прихованої інформації – 50%, неввічливість у спілку-
ванні, порушення мовних і мовленнєвих норм – 37,33% (обрати можна кілька відповідей). Для респондентів 
найважливішими факторами є ті, що пов’язані з навмисним неуважним ставленням до слів людини, та з не-
наданням необхідної інформації, фактично, з напівправдою або обманом. 

Висновок. Соціолінгвістичне дослідження показало, що більшість опитаних репрезентують себе як не-
конфліктних осіб. Вони усвідомлюють важливість уміння співпереживати людині, намагаються правильно 
послуговуватися паузами, вважають неприпустимим словесно ображати співрозмовника, знають відмінності 
між м’якими та середніми і жорсткими мовленнєвими тактиками, не орієнтовані на перемогу за будь-яких 
умов, схильні до примирення. У мовному конфлікті особи надають особливого значення відсутності цінніс-
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них орієнтирів у мовця, визнають, що ігнорування слів опонента або приховування інформації поглиблюють 
суперечку. Загалом «ідеологія» поведінки особи в мовному конфлікті створюється під впливом актуалізова-
них знань про його «життєвість», які виступають об’єктивною основою для визначення смислу та значимості 
цього феномена. 
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фОРМУВАннЯ СОЦІОКУлЬТУРнОЇ КОМПЕТЕнТнОСТІ СТУДЕнТІВ  
нЕМОВниХ СПЕЦІАлЬнОСТЕй ВиЩиХ нАВЧАлЬниХ ЗАКлАДІВ  

У ПРОЦЕСІ ВиВЧЕннЯ АнГлІйСЬКОЇ МОВи 

У статті розглядається соціокультурна компетентність як складова іншомовної; визначено основні умо-
ви її формування, методи, методика та техніка досліджень. 

Ключові слова: соціокультурна компетентність, іншомовна комунікативна компетентність, міжкуль-
турне спілкування. 

В статье исследуются социокультурная компетентность как составляющая иноязычной; определены 
основные условия ее формирования, методы, методика и техника исследований. 

Ключевые слова: социокультурная компетентность, иноязычная коммуникативная компетентность, 
межкультурное общение. 

The article deals with the problem of formation of sociocultural competence as a component of foreign language 
competence; defined the basic conditions of its formation, methods, methodology and technique study. 

Key words: sociocultural competence, foreign language communicative competence, intercultural communication. 

Однією з найактуальніших проблем методики іноземних мов є соцікультурна компетентність та способи 
її досягнення. Сучасна молода людина повинна володіти навичками толерантного ставлення до носіїв мови 
з різних країн, культур та стилів життя. Особливо складно здобути соціокультурну компетентність поза мов-
ним оточенням [3, с. 3]. Тому для викладача важливим завданням на заняттях англійської мови у вищих на-
вчальних закладах є моделювання реальних ситуацій спілкування. 

Питанню формування та функціонування соціокультурної компетентності приділяли увагу багато вчених: 
Ю. І. Пассов, П. В. Сисоєв, С. Ю. Ніколаєва, В. В. Сафонова, A. D. Hirsh [12, с. 619] та інші. Соціокультурна 
компетентність, як зазначає П. Сисоєв, дозволяє тим хто нею говорить почувати себе практично на рівні з 
носіями мови (відносно культури), що є кроком до адекватного володіння іноземною мовою, тобто здатністю 
оперувати вивченою мовою у повсякденних ситуаціях на рівні, максимально наближеному до рівня носіїв 
мови [11, с. 9]. 

Проте, детальне дослідження соціокультурної компетентності студентів у позамовних вищих навчальних 
закладах залишається поза увагою вчених, що і підтверджує актуальність представленої роботи. 

Метою пропонованої статті є дослідження умов формування соціокультурної компетентності студентів 
немовних спеціальностей вищих навчальних закладів на заняттях англійської мови. 

У статті реалізуються такі завдання: – обґрунтувати зміст соціокультурної компетентності як обов’язкової 
складової процесу навчання іноземної мови; – визначити комплекс умов ефективного її формування; – про-
стежити вплив процесу на особистість студента. 

Головною метою у навчанні іноземної мови є формування іншомовної комунікативної компетентності 
(ІКК), яку розуміють як здатність до міжкультурного іншомовного спілкування [8, с. 42]. 

ІКК складається з основних її компонентів:
1) мовна компетентність – фонетична, граматична, лексична, орфографічна. 
2) мовленнєва компетентність – в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі;
3) соціокультурна компетентність (СКК). 
За В. В. Сафоновою, соціокультурна компетентність включає лінгвокраїнознавчу, соціолінгвістичну та 

культурознавчу компетентності, які забезпечують мовцю можливість орієнтуватися в соціокультурному ав-
тентичному серидовищі, що дозволить уникнути проблем у міжкультурному спілкуванні [10, с. 27]. 

На основі узагальнень існуючих в науковій літературі визначень компетентності, ми впевнились, що соці-
окультурна компетентність – це одна із складових комунікативної компетентності, яка включає країнознавчі, 
лінгвокраїнознавчі, соціолінгвістичні знання. 

Це вміння співвідносити мовні засоби з метою та умовами спілкування, вміння організовувати мовленнє-
ве спілкування відповідно до соціальних норм поведінки, прийнятих у носіїв мови, вміння використовувати 
мовні засоби відповідно до національно обумовлених особливостей вживання [12, с. 36]. 

Соціокультурна компетентність тісно пов’язана зі знаннями та вміннями, необхідними для соціального 
аспекту використання іноземної мови для особистих, культурних контактів [12, с. 45]. 

Таке соціальне замовлення обумовлює необхідність соціокультурної підготовки студентів, метою якого 
є здатність до міжкультурного спілкування. Соціокультурна компетентність передбачає знання студентами 
особливостей національного мовленнєвого етикету, невербальної поведінки, їх врахування в реальних жит-
тєвих ситуаціях, а також здатність здійснювати комунікативні наміри відповідно до ситуації спілкування [1, 
с. 119]. 

Процес формування соціокультурної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчаль-
них закладів супроводжується певними труднощами, які викликані відсутністю автентичних матеріалів со-
ціокультурного змісту ще в шкільних підручниках, недостатньою кількістю у них вправ комунікативного 
характеру, які не створюють відповідних умов щодо оволодіння соціолінгвістичними вміннями [2, с. 199]. 

© С. В. Валевська, 2014
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Використання матеріалів соціокультурного змісту на заняттях англійської мови сприятиме розви-
тку лінгвістичного світогляду, активізації власного досвіду та фонових країнознавчих знань, сприятиме 
запам’ятовуванню лінгвістичного матеріалу та допоможе уникнути соціокультурних помилок у майбутньо-
му, передбачить розвиток логічного та критичного мислення студентів, допоможе здобути вміння користува-
тися автентичною літературою [7, с. 9]. 

Формування соціокультурної компетентності на основі лексики соціокультурного змісту на заняттях ан-
глійсьої мови має відбуватись за певним алгоритмом, який враховує мету навчання на кожному з етапів та 
передбачає виконання певних мовних і мовленнєвих вправ [1, с. 119]. 

На підготовчому етапі викладач аналізує відібраний матеріал щодо соціокультурного компоненту та узго-
джує послідовність його виконання на занятті. На етапі семантизації лексичного матеріалу соціокультурного 
змісту викладач активізує фонові знання студентів. На етапі рецептивно-репродуктивного тренування перед-
бачається створення стереотипів вживання лексики соціокультурного змісту на рівні фрази. Метою етапу ко-
мунікативної практики є самостійне вживання лінгвістичного матеріалу в усіх видах мовленнєвої діяльності 
[1, с. 120]. 

На думку С. Ю. Ніколаєвої, досягти взаємозв’язку у навчанні мови і культури народу можна лише завдяки 
певним цілям: практичній, виховній, освітній і розвиваючій. Зазначимо, що у процесі навчання англійської 
мови ознайомлення студентів з культурою народу підвищує всі чотири ролі вивчення іноземної мови, розши-
рюючи їх світогляд, формуючи в них інтерес до оволодіння мовою [8, с. 40]. 

Згідно Л. Березенської, Н Сіваєвої вважаємо, що формування соціокультурної компетентності студентів 
має відбуватися на основі:

1) ретельного відбору адаптованого матеріалу соціокультурного спрямування та автентичних текстів;
2) виконання комунікативних вправ, які сприяють міжкультурній комунікації в типових сферах діяльності;
3) виконання лінгвістичних вправ та завдань з використанням наочності соціокультурного змісту з метою 

автоматизації навичок та вмінь; 
4) використання певного алгоритму опрацювання матеріалу з метою формування належної соціокультур-

ної компетентності [1, с. 119]. 
Нами було проведено дослідження у вигляді заняття по скайп-зв’язку з британськими студентами «Ternopil 

– Manchester». Основою аналізу було використання автентичних текстів та адаптованих матеріалів соціокуль-
турного змісту. Студенти оволоділи певним обсягом культурної інформації, сформували навички діалогіч-
ного мовлення та аудіювання, а також навчилися застосовувати знання мови у конкретному спілкуванні. На 
наш погляд, саме для студентів училища культури існують найбільш сприятливі дидактико-методичні умови 
для формування соціокультурної компетентності з урахуванням їхніх вікових та професійних особливостей. 

Оволодіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування неможливе без паралельного ви-
вчення культури нації [3, с. 2]. Етнокультура включає розуміння змісту й різного забарвлення висловлювань, 
правильну інтерпретацію культурних та історичних епізодів і реалій під час читання газет, журналів й іншої 
літератури, при перегляді фільмів і телевізійних програм, при спілкуванні з носіями мови й культури, розу-
міння поведінки й підвищену толерантність [12, с. 10]. 

З проведеного дослідження спостерігаємо, що не менш важливу роль у формуванні уявлень про культуру 
країни, мова якої вивчається, відіграють фактори рідного соціокультурного середовища, які необхідно врахо-
вувати при розробці моделей спільного вивчення мови й культури [6, с. 78]. 

Т. М. Колодько вважає, що люди намагаються співставити зразки поведінки, властивій їхній культурі, 
тому необхідно відноситися до цього аспекту спілкування уважніше, вивчати його й намагатися зрозуміти та 
прийняти іншу культуру [6, с. 81]. 

Формування у студентів соціокультурної компетентності на заняттях іноземної мови дає їм можливість 
пізнавати національно-культурні цінності крізь призму глобального розуміння світу та людини [3, с. 4]. 

Проведений соціокультурний аналіз у сфері методики дослідження іншомовної компетентності студентів 
немовних спеціальностей вищих навчальних закладів показує, що для ефективного формування соціокуль-
турної компетентності доцільно використовувати лінгвістичні завдання, які передбачають організацію лю-
дини як суспільного феномена та культурний розвиток молодої особистості, яка почуватиме себе впевнено в 
іншомовному серидовищі. Студент повинен виховувати у собі шанобливе ставлення до мови інших народів, 
зокрема англійської, та її носіїв. 
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ДО ПиТАннЯ ПРО КУлЬТУРний І МОВний КОнЦЕПТи, СТЕРЕОТиП  
ТА нАЦІОнАлЬний ХАРАКТЕР

Автор рассматривает такие понятия, как культурный, языковой концепт, стереотип, национальный ха-
рактер; их классификации, признаки, особенности и взаимосвязь. Обоснована необходимость изучения данных 
понятий не только учеными-лингвистами, но и любым человеком, увлекающимся и занимающимся языком. 

Ключевые слова: концепт (культурный, языковой); стереотип; национальный характер. 

Автор розглядає такі поняття, як культурний, мовний концепт, стереотип, національний характер; їх 
класифікації, ознаки, особливості та взаємозв’язок. Обгрунтовано необхідність вивчення даних понять не 
тільки вченими-лінгвістами, а й будь-якою людиною, яка захоплюється та займається мовою. 

Ключові слова: концепт (культурний, мовний); стереотип; національний характер. 

The author of the article considers such notions as a concept (cultural, linguistic), a stereotype, and a national 
character. The author also considers classifications of these notions, their features and peculiarities, and their 
interconnection. The author substantiated the necessity of conducting the study of these notions not only by language 
experts but anyone interested in language. 

Key words: concept (cultural, linguistic), stereotype, national character. 

Визнання тісного взаємозв’язку мови і культури активізувало комплексне вивчення феноменів менталь-
ності, культури та мови з використанням єдиної системи інструментальних категорій. Певною віхою в роз-
робці даного напрямку лінгвістики стала поява нової дисципліни – лінгвокультурології; ознакою підвищеного 
інтересу до культурно-мовним концептам – поява величезної кількості наукових досліджень. Вперше в лінг-
вістиці термін концепт у значенні, відмінному від терміна поняття, використовує С. Аскольдів: «Концепт є 
уявне творення, яке заміщає нам в процесі думки невизначений безліч предметів одного і того ж роду» [1, с. 
270]. Найбільш важливі для вивчення так звані «ключові слова», що відображають основні концепти певної 
культури. В основі спроби класифікувати концепти лежить бажання конкретизувати поняття культурно-мов-
ного концепту, а також полегшити процес опису конкретних концептів за допомогою віднесення їх до якого-
небудь типу або класифікованої групі. 

Відомі типології можна умовно розділити на групи: 1) семантичні класифікації, які розглядають концепти 
з позиції сфери їх вживання, роблячи акцент на смисловому значенні. Д. С. Лихачов ділить концепти з точки 
зору їх тематики [7, с. 152]. А. Я. Гуревич поділяє культурно-мовні концепти на філософські категорії (час, 
простір, причина, зміна, рух), і соціальні, так звані культурні категорії (свобода, право, справедливість, багат-
ство, власність); 2) класифікації концептів на основі їх вираження і функціонування в мові (Є. В. Образцова, 
А. П. Бабушкін, Н. Н. Болдирев). 

А. П. Бабушкін поділяє концепти на лексичні та фразеологічні [2, с. 53]. Серед лексичних концептів ви-
діляють такі типи: розумові картинки (ромашки, півень, смерть, диявол); концепти-схеми – слова з «про-
сторовим» значенням (річка, дорога, дерево); концепти-гіпероніми, що відображають гіперонімічні зв’язки 
в лексиці (взуття: туфлі, черевики, сандалі); концепти-фрейми, які співвідносяться з деякою ситуацією чи 
чином ситуації (базар, лікарня, музей); концепти-сценарії, які реалізують в собі ідею розвитку (бійка, лекція); 
концепти-інсайти, що містять інформацію про структуру та функції предмета (парасолька, барабан, ножиці); 
калейдоскопічні концепти, які представляють концепти абстрактних імен соціальної спрямованості (борг, по-
рядність, совість) [3, с. 46]. 

Крім перерахованих вище, існують приклади функціонально-соціологічної (індивідуальні, мікрогрупові, 
макрогрупові, етнічні, цивілізаційні та загальнолюдські концепти), структурної (однорівневі, багаторівневі і 
сегментні концепти) та інших класифікацій культурно-мовних концептів. Одна із вдалих спроб комплексного 
аналізу аспектаціі культурно-мовного концепту представлена   в роботах В. І. Карасика та Г. Г. Слишкіна [5, 
с. 77]. Дослідники розглядають функціонування, змістовний та структурний план концептів, а також динамі-
ку їх існування, виділяючи такі характерні ознаки культурно-мовних концептів: комплексність побутуван-
ня (культурно-мовний концепт – проекція елементів культури, що зберігається у свідомості, представлена   в 
мові); ментальна природа, багатовимірність; цінність (центром концепту завжди є цінність, оскільки концепт 
служить дослідження культури); умовність та розмитість, мінливість; обмеженість свідомістю носія; триком-
понентність (наявність ціннісного та образного елементів); поліапелліруемість та ін. [6, с. 51; 9, с. 31]. 

Поняття концепту тісно пов’язане з поняттями стереотипу, національного характеру. Вперше поняття сте-
реотипу використав У. Ліппман ще у 1992 р. Він вважав, що це впорядковані, схематичні детерміновані куль-
турою «картинки світу» в голові людини, які заощаджують його зусилля при сприйнятті складних об’єктів 
світу. При такому розумінні стереотипу виділяються дві його важливі риси – детермінованість культурою, і 
бути засобом економії трудових зусиль і, відповідно, мовних засобів. Одне з кращих визначень стереотипу на-
лежить В. В. Червоних: «Стереотип є структура ментально-лінгвального комплексу, що формується за допо-
могою інваріантної сукупності валентних зв’язків, приписуваних даній одиниці і які репрезентують концепт 
феномена, що стоїть за даною одиницею...» [8, с. 57]. Ю. Прохоров вважає, що стереотип – це «передусім 
певне уявлення про дійсність чи її елементі з позиції «наївної», буденної свідомості» [8, с. 58]. 

© В. А. Жук, 2014
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Отже, проаналізувавши поняття «стереотип», можна зробити наступні висновки: кожна людина володіє 
індивідуальним особистим досвідом, особливою формою сприйняття навколишнього світу, на основі якого 
в його голові створюється так звана «картина світу», що включає в себе об’єктивну (інваріантну) частину 
та суб’єктивну оцінку дійсності індивідуумом, стереотип є частиною цієї картини; більшість лінгвістів, які 
займаються вивченням даної проблеми, відзначають, що основною рисою стереотипів є їх детермінованість 
культурою – уявлення людини про світ формуються під впливом культурного оточення, в якому він живе; 
стереотипи поділяє більшість людей, але вони можуть змінюватися в залежності від того, що основною рисою 
стереотипів є їх детермінованість культурою – уявлення людини про світ формуються під впливом культур-
ного оточення, в країні; стереотип – це не тільки ментальний образ, але і його вербальна оболонка, тобто 
стереотипи можуть існувати й на мовному рівні (у вигляді норми). 

Існують дві категорії стереотипів: поверхневі та глибинні [9, с. 30]. Поверхневі стереотипи – це ті уявлення 
про той чи інший народ, які обумовлені історичною, міжнародною, внутрішньополітичною ситуацією чи ін-
шими тимчасовими факторами. Ці стереотипи міняються залежно від ситуації в світі і суспільстві. Тривалість 
їх побутування залежить від загальної стабільності суспільства. Це, як правило, образи-уявлення, пов’язані 
з конкретними історичними реаліями. На відміну від поверхневих, глибинні стереотипи незмінні. Глибинні 
стереотипи мають дивовижну стійкістю, і саме вони становлять найбільший інтерес для дослідника особли-
востей національного характеру: самі стереотипи дають матеріал для вивчення того народу, який є об’єктом 
стереотипізації, а оцінки характеризують особливості тієї групи, в якій вони поширені. 

Поняття «національний характер» і «стереотип» у широкому розумінні є майже тотожними термінами, 
оскільки вони формуються під впливом культурного та історичного оточення тієї чи іншої нації. Єдиним 
розходженням є те, що національний характер є родовим поняттям, що включає в себе стереотип, як що ста-
новить єдиного цілого. Типовими рисами національного характеру англійців вважають: врівноваженість, ма-
нірність, гордовитість, прагнення слідувати правилам; німцям ж зараховують пунктуальність, бюрократизм, 
акуратність, любов до порядку, грунтовність у справах, дисциплінованість, працьовитість. У відповідності з 
названими рисами національного характеру, в англійському та німецькому суспільствах формуються різні 
стереотипи культури, що покликані підкреслити ці риси та сформувати уявлення про націю. 

Найбільш виразно національний характер виявляється у національному темпераменті. Поняття національ-
ного характеру за своїм походженням не було теоретико-аналітичним. Спочатку воно було описовим. Вперше 
його стали вживати мандрівники, а слідом за ними географи та етнографи для позначення поведінки різних 
націй і народів. При цьому різні автори у своїх описах часто мали на увазі зовсім різні й часом просто непо-
рівнянні речі. Тому синтетична, узагальнена трактування національного характеру неможлива – вона носить 
завідомо комбінаторний і від того недостатньо цілісний характер. У рамках політичної психології найбільш 
адекватним є аналітичне трактування. В аналітичному контексті прийнято вважати, що національний харак-
тер – складовий елемент і, одночасно, основа (платформа, базовий рівень) психічного складу нації в ціло-
му, і національної психології як такої. Складна, взаємозалежна та взаємообумовлена сукупність в основному 
емоційних (національний характер) і більш раціональних (національна свідомість) елементів як раз і являє 
собою «психічний склад нації» – ту саму «духовно-поведінкову специфічність», яка й робить представників 
однієї національно-етнічної групи несхожими на представників інших груп. Психічний склад нації – основа 
всієї національно-етнічної психології, вже як сукупності цього складу і визначається його поведінкою. На-
ціональний характер відображає особливості духовного обличчя народу, які у властивих йому традиційних 
формах поведінки, сприйняття навколишнього середовища, фіксуються в національні особливості культури, 
мови та мовлення. Ідентичність виявляється в традиціях, звичаях, мистецтві, фольклорі. У роботах С. Тер-
Минасова національний характер визначається як не просто сукупність своєрідних, властивих тільки даному 
народу рис, але і своєрідний набір універсальних загальнолюдських рис [10, с. 243]. С. Тер-Минасова виділяє 
і розглядає такі основні джерела стереотипних уявлень про національні характери [10, с. 245]: 1) міжнародні 
анекдоти, побудовані на шаблонному сюжеті: представники різних національностей потрапляють в одну і ту 
ж ситуацію і реагують на неї у відповідності з тими стереотипами, які існують на їх рахунок на батьківщині 
анекдоту; 2) національна література; 3) фольклор, це саме надійне джерело, тому що являє собою колективну 
творчість, позбавлен суб’єктивізму авторських творів; 4) національна мова, яка відображає, формує та збері-
гає стереотипні уявлення про національні характери. 

Отже, в даній статті були розглянуті поняття «концепт» (культурний, мовний), «стереотип» і «національ-
ний характер». Можна зробити наступні висновки: культура і мова знаходяться в тісному взаємозв’язку, про-
водяться всілякі дослідження мовної картини світу у носіїв певної мови, створюються асоціативні словники 
різних мов, що дають багатий матеріал для вивчення особливостей сприйняття дійсності в рамках тієї чи 
іншої культури. Кожна мова формує у його носія певний образ світу, представлений в мові семантичної мере-
жею понять, характерною саме для даної мови. Стереотипи виникають як по відношенню до своєї культури, 
так і по відношенню до інших, мову яких відмінний від рідного. Концепти (культурні та мовні) на даний 
момент мають різні класифікації, виділяються типи лексичних концептів, ознаки і структура культурно-мов-
ного концепту. Для перекладачів дуже важливо знати ментальність і культуру носіїв різних мов і культур для 
більш адекватного перекладу. Тому останнім часом проблеми концепту, стереотипу, національного характеру 
активно вивчаються вченими-лінгвістами. 
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ВиВЧЕннЯ МОВлЕннЄВОЇ АГРЕСІЇ В ГЕнДЕРнОМУ АСПЕКТІ

У статті розглядається еволюція гендерних досліджень, а також поняття вербальної агресії, що спи-
рається на гендерні засади. Робиться висновок про перспективи вивчення гендерного аспекту мовленнєвої 
агресії для подальших досліджень у цій сфері. 

Ключові слова: Мовленнєва агресія, гендер, гомогенність, аналогія, гетерогенність, маскулінність, фемі-
нінність, еволюція. 

В статье рассматривается эволюция гендерных исследований, а также понятие вербальной агрессии, ко-
торое базируется на гендерных учениях. Делается вывод о перспективах изучения гендерного аспекта речевой 
агрессии для дальнейших исследований в этой сфере. 

Ключевые слова: Речевая агрессия, гендер, гомогенность, аналогия, гетерогенность, маскулинность, фе-
мининность, эволюция. 

The article examines the evolution of gender studies as well as the notion of verbal aggression defined on gender 
grounding. A conclusion that gender peculiarities of the speech aggression should get a furter study is arrived at. 

Keywords: Speech aggression, gender, homogeneity, analogy, heterogeneity, masculinity, femininity, evolution. 

Активний інтерес в генезі лінгвістики приділяється питанням, пов’язаним з характеристикою особливос-
тей мовленнєвої діяльності представників різної статі, що сприяло утворенню різнорідних підходів. Увій-
шовши до лінгвістичних розвідок пізніше, ніж до соціології (звідки власне і був запозичений термін), вони 
виникли у західних дослідженнях з середини 70-их років та з’явилися на наших теренах з середини 90-их. 
На даний момент галузь вітчизняної гендерології стрімко розробляється на наукових просторах. Особлива 
увага приділяється дослідженню різноманітних вербальних процесів на базі гендерних засад, що підтверджує 
розвиток галузі та актуальність даних розробок. Одним з таких питань є вивчення мовленнєвої агресії. Отже, 
об’єктом дослідження є мовленнєва агресія в англомовному діалогічному дискурсі. Предметом досліджен-
ня є гендерні особливості реалізації мовленнєвої агресії. Основною метою статті є опис та систематизація 
гендерних досліджень, а також застосування цих досліджень для вивчення реалізації мовленнєвої агресії в 
англомовному діалогічному дискурсі. 

У ході розвитку лінгвістики було сформовано три підходи до проблем гендерних розбіжностей: домінант-
ний, соціокультурний і перформативний. В процесі еволюції на сучасному етапі досліджень ми слідом за Л. 
Є. Сорокіною виділяємо парадигми гомогенності, аналогії та гетерогенності для ефективного розгляду даних 
питань [9, с. 29]. 

А. За засадами парадигми гомогенності біологічна стать є тією базою, яка співвідноситься з гендером та 
диктує шаблон поведінки, вона розглядається в емпіричному та фольклорлінгвістичному руслі. 

Роботи, виконані з позицій фольклорлінгвістики, зводяться до очікуваних моделей поведінки, часто інту-
їтивних, на відміну від емпіричних. Домінантний підхід репрезентує чоловіків як владну групу суспільства, 
жінки ж є субординованими. Чоловіча домінанта вийшла на передній план, мова створена чоловіками та для 
чоловіків, а представниці жіночого роду підпорядковуються такій системі [16, с. 45]. 

Існує думка, що лінгвістична традиція, враховуючи фактор статі, заглиблюється корінням до античного 
світу, коли почалося осмислення категорій природної статі (sexus) та граматичного роду (gender). Право-
мірним може бути твердження про те, що полорольова традиція суспільної свідомості бере свій початок з 
древньокитайської філософії з її основними поняттями – інь і янь. Ці основні сили руху уособлюють єдність 
та боротьбу світлого та темного, твердого та м’якого, чоловічого та жіночого як символів взаємодії крайніх 
протилежностей [13, с. 9]. В такій асиметричній моделі дані категорії пов’язують з категоріями праве та ліве, 
а також вони корелюють з ладом та безладом. Показником кореляції першого типу зв’язків є символіка лівої 
та правої сторони (також руки людини) як розділення простору, наявність якого відображається і в творах 
мистецтва, та другого типу – репрезентації хаосу та його антитези. Чоловіча група подається привілейованою, 
як південне, те, що знаходиться зверху, займає почесне місце, гарне, впорядковане, краще, правильне, сильне, 
а жіноча група підпорядковано протиставляється чоловічій з негативною оцінкою [8, с. 237]. 

Необхідно зазначити, що в лінгвістиці така ситуація, де вивчалося жіноче мовлення, яке вважалося від-
хиленням від норми, зберігається до кінця двадцятого століття, лише з того моменту відбувається переосмис-
лення кризи маскулінної ідеології. Сучасний етап характеризується чоловічими розвідками та основується на 
тому, що гендерні відмінності не є питанням чоловічого домінування. 

Основним результатом емпіричних досліджень було визначення «відкритого соціального престижу», який 
є притаманний жінкам та є складовою загальноприйнятих суспільних норм. Чоловіки ж схильні до «прихова-
ного соціального престижу», що проявляється у відхиленні від прийнятих норм [15, с. 118]. 

Б. В парадигмі аналогії фольклорний підхід представлений тими роботами Р. Лакофф, де мовлення роз-
глядається як пасивне, неефективне, безпомічне, та вказується про дефіцитність мовленнєвого вираження 
[9, с. 31]. Вчена свідчить про те, що жінкам більш притаманне розрізнення великої кількості кольорів та їх 
відтінків, вони є більш ввічливими та схильні до використання хеджів та диз’юнктивних питань. Не дивля-
чись на те, що багато моментів зазнали значної критики, ця теорія стала базою для подальших робіт у сфері 
гендерології. 

© Ю. В. Кріпак, 2014
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Емпіричний підхід, репрезентований диференційною, або як її ще називають соціокультурною теорією, 
яка пояснює варіативність чоловічого та жіночого мовлення через їх належність до різних субкультур та про-
водить аналогію між гендером та етнічним фактором. Статеворольова поведінка є однією з категорій, що на-
лежать до феномена маскулінності – фемінінності, таке cприйняття являє собою засвоєння властивостей осо-
бистості, інтересів і поведінки, котрі вважаються в певній культурі притаманними тій чи іншій статі. Агресія, 
як відомо, входить в чоловічий стереотип. Агресивна поведінка у хлопців, чоловіків часто очікується і навіть 
схвалюється. Як правило, чоловіча роль асоціюється з енергійністю, агресивністю, розсудливістю, а жіноча 
– із слабкістю, ніжністю, миролюбством, емоційністю [7, с.145]. Напрям міг бути сформований під впливом 
досвіду багатьох років, де чоловік вважався головним. 

Сформовані етнічні, поселенські угрупування, класи, покоління розподіляються на дві більші соціальні 
групи – представників двох родів чи гендерні групи, що одночасно породжує труднощі та конфлікти соці-
ального життя, оскільки рід містить нестерпні дисгармонії. Дисгармонії відображають взаємодію гендерних 
груп. Однак соціологічне бачення проблеми не дозволяє замовчувати факт існування дисгармоній всередині 
домінуючої гармонії – інакше соціальне життя було б припинене [6, с. 91]. 

За Д. Таннен, чоловіки та жінки не різняться за домінантною позицією, належність до протилежних суб-
культур лежить в основі непорозумінь між цими двома групами [14, с. 18]. Р. Боркер та Д. Мальц пояснюють 
це непорозуміння ізолюванням статей в дитинстві та юнацтві, що породжує різну організацію інтеракції в 
суспільстві [17, с. 201]. 

Агресивну поведінку у дітей можна спостерігати з раннього віку. Прояви агресивності багато в чому 
пов’язані з процесами полорольової ідентифікації дитини чи особливостями едипової ситуації у родині. Ви-
користання техніки Doll-play (гра з уявними членами родини) дозволило встановити, що поведінка пред-
ставників маскулінної статі відзначається більшою агресивністю, при чому найбільша агресія спостерігалася 
по відношенню до ідентичної статі, а найменша – до протилежної. У представниць жіночого роду ситуація 
виглядала таким же чином. Також було відмічено, що юнаки, які виховуються в сім’ї з батьком проявляють 
більше агресивності, ніж діти з неповноцінних родин. 

На основі ряду експериментальних досліджень було встановлено, що в перші роки життя нема різниці в 
частоті та довготривалості негативних емоційних реакцій, але з часом їх частота та інтенсивність у юнаків 
зростає, а у представниць жіночого роду йде на спад. Це коментується тим, що вони, маючи ті ж агресивні 
тенденції бояться їх проявляти через острах покарання. З віком ці моделі закріплюються [12, с. 24]. Згідно з 
цим підходом чоловіків з самого дитинства націлюють на отримання суто чоловічих характеристик, однією 
з яких є агресивність, така позиція разом з становленням інших особливостей у жінок та вимоги прояву від 
чоловіків інших почуттів [10, с. 5] формує непорозуміння. Очікування від жінки ніжності та жіночих характе-
ристик призводить до формування шляхів для прояву агресивної поведінки непрямими способами. 

Так само як люди з різних країн розмовляють різними мовами, жінки й чоловіки розмовляють різними 
гендерлектами [17]. Термін «гендерлект» був введений з метою запровадження поняття, що включає в себе 
всі ознаки статевих комунікативних відмінностей [21, с. 14]. 

В. Згідно з парадигмою гетерогенності та відповідно до перформативного підходу, засновниками якого 
є Д. Камерон і Дж. Коутс, комунікативна поведінка особистості, поряд з іншими її аспектами конструює со-
ціальний статус індивіда. Прикладом може виступати будь-яке анонімне спілкування, де мовці за бажанням 
можуть вживати ті засоби, які сприяють формуванню необхідного в певній ситуації гендеру. 

Перформативний підхід став основою для виникнення в гендерних розвідках квір-лінгвістики, яка вивчає 
мовлення представників нетипової сексуальної орієнтації [2, с. 245]. 

Більш помірним руслом парадигми гетерогенності є інтерактивний підхід, який вказує на підпорядкування 
гендеру регулярним соціальним процесам, де модифікується мовлення. Гендер не є біологічною або при-
родньою якістю індивіда, а продукується в процесі соціальної, культурної та мовленнєвої практики (doing 
gender). Гендерний фактор, враховуючи стать та її соціальні «наслідки», є однією із вагомих характеристик 
особистості протягом усього життя, що певним чином впливає на усвідомлення своєї ідентичності, а також на 
ідентифікацію мовця іншими членами соціуму [11, с. 171]. 

Соціальний процес не може характеризуватись лише кооперацією, дуже часто наявні деструктивні форми 
спілкування. Феномен вербальної агресії розповсюджується як на конфліктні, так і на неконфліктні ситуації 
і таким же чином може пронизувати всі області людської діяльності, це мовленнєва поведінка, яка має адре-
сатну направленість та негативний вплив на меті, сфера функціонування цього явища відбувається в агресив-
ному дискурсі (який ми виділяємо на базі аргументативного) та конфліктному. Динаміка явища вербальної 
агресії настільки широка, що може розповсюджуватись на всі сфери мовленнєвої діяльності. 

Не можна уникнути конфліктів в колективах, оскільки в процесі сумісної діяльності приймають участь 
люди, що різняться за професійною підготовкою, особистісними якостями, соціальним положенням, темпера-
ментом, життєвим досвідом, віком, освітою. Хоча здібність будувати конструктивні відносини з персоналом 
та оточуючими, є важливим показником керівника будь-якого рівня, в 45% випадках конфліктні ситуації ви-
никають під їх началом. Окрім цього, персонал, яким керує чоловік, відзначається вищим показником стурбо-
ваності, ворожості та конфліктності [3, с. 122-126]. Таким чином, бачимо, що, окрім гендерних особливостей, 
на поведінку індивіда може впливати безліч факторів, зокрема вагомим є соціальний статус. Особа, вища за 
статусом, може дозволити собі більше у прояві вербальної агресії, ніж підлегла їй, або нижча за соціальною 
шкалою. Іншою важливою ланкою в царині гендерних досліджень є віковий фактор. В процесі виховання 
батьки часто по-різному реагують на агресивну поведінку дітей. Як правило, суворішим є покарання за агре-
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сивність по відношенню до дорослого. Таким чином вважається, що людина буде відчувати себе спокійніше, 
проявляючи агресію по відношенню до ровесника [12, с. 34]. 

А. В. Кириліна, окрім таких параметрів як вік, рівень освіти, соціальний статус, що являються причиною різ-
норідності чоловічої та жіночої поведінки, розглядає ситуацію спілкування і вказує на те, що кожна мовленнєва 
особистість знаходиться під впливом цілого ряду факторів [5, с. 37]. Ми погоджуємось з думкою, що розгля-
даючи всі вищезазначені особливості, першочергово необхідно акцентувати увагу на ситуативності мовлення. 

Розглядаючи перші дві парадигми, необхідно зазначити, що сучасні умови життя жінок та права, за які 
вони боролися протягом достатньо довгого періоду часу, змінилися. Жінка має змогу отримувати високий 
соціальний статус, може бути більш фінансово забезпеченою та вправно командує чоловіками, особливо зна-
ходячись на керівній посаді, окрім цього, вона наразі може більш активно проявляти агресію. Якщо раніше 
це було неприйнятним, то зараз чоловіки примирюються з цим. Чоловік, так само, може використовувати з 
певною метою більш м’який стиль у спілкуванні. 

Звернемось до прикладу, де прем’єр-міністр (жінка) несхвально характеризує роботу своєї команди, саме 
цей приклад, на нашу думку, дуже вдало демонструє, як може змінюватись чоловіча позиція. У даному ви-
падку підлеглі чоловіки не мають змоги висловити свою думку або перебити: 

«I hear some of you agree with the latest French proposals. (a) Well, why don’t you get on a boat to Calais? 
Why don’t you put on a beret, and pay 85% of your income to the French government! And what is that? Is that the 
timetable?«Here it is, Prime Minister». (b) «The wording is sloppy here and here». «If you say so». «I do say so». «It 
is merely a first draft». (b) «This is ridiculous. There are two «T’s» in «committee»! This is shameful! I can’t even rely 
on you for a simple timetable! (c) Are you unwell? Yes. You are unwell. If this is the best you can do I had better send 
you to hospital, and I should do your job as well as my own and everyone else’s» [20: 1:19]. 

Ситуація ілюструє один із робочих моментів, що виник на засіданні. Жінка, яка займає керівну посаду, 
починає з критики роботи взагалі (a) та переходить до негативної оцінки розкладу, в якому наявні недоліки 
(b). Узагальнюючи, вона завдає психологічного дискомфорту підлеглим чоловікам тим, що радить їм підліку-
ватись та вказує на те, що може обійтись без них (c). 

Існують випадки, коли відбувається тимчасова нейтралізація гендерного фактору, призупинка процесу 
doing gender, тобто «undoing gender». При цьому йдеться не про зміни біологічного плану, а лише про тимча-
сову втрату гендерним фактором своєї релевантності. Конфлікт між жіночністю і авторитетом ніде не прояв-
ляється так яскраво, як у жінок, які йдуть у політику. Ознаки гарного чоловіка та гарного політика ідентичні, 
а жінці необхідно визначатися, чи вона хоче бути визнаною сильним керівником або жінкою [11, с. 181]. По-
няття маскулінності є більш консервативним та не дозволяє значного відхилення від нормативної гендерної 
ролі, на відміну від жінок, які стрімко змінюють стереотипи про самих себе [4, с. 125]. 

В більшості зарубіжних та значній частині вітчизняних джерел сім’я розглядається як сфера, де рівноправ-
но має місце кооперація та конкуренція, піклування та боротьба за ресурси, альтруїзм та егоїзм [1, с. 109] з 
усіма витікаючими наслідками. Наведемо приклад, де героїня намагається поцілувати свого бойфренда про-
тягом того часу, коли він дивиться боксерський поєдинок: 

«Come on. Let me watch this. (a) Oh, man! Jesus, Carrie! Come on! Would you knock it the f... off? I’m trying 
to watch this fight». «Fine. I’ll leave». (b)«What is wrong with you? Why are you acting so nuts»? «Maybe I’m not 
perfect. Maybe I don’t fit into your perfect life with your perfect apartment and your perfect pay-per-view fight. Maybe 
I should leave» [18: 14:46]. 

Фрагмент демонструє з’ясування стосунків між парою, де чоловік намагається подивитись по телевізору 
змагання та виражає небажання спілкуватись в даний момент (a), надалі він вдається до критичного ставлення 
до поведінки персонажу-жінки (Керрі) (b). 

Таким чином, масштабні зміни у всіх сферах життя сприяють й до гендерних змін. Можна підсумувати, 
що рівень агресивності у чоловіків вищий, у порівнянні з жінками, але у останніх тенденція до агресивної 
мовленнєвої поведінки наразі зростає. Жінки, що займають керівні посади, іноді відзначаються настільки 
незалежною поведінкою, що це може призвести до такого феномена як undoing gender. Чоловіки неохоче під-
даються до впровадження змін до свого стереотипу, але наразі можуть вибирати гнучкі та пом’якшені види 
поведінки. Гендерні розвідки залишаються актуальними, оскільки вони з’ясовують особливості агресивної 
мовної комунікації індивідів і вносять перспективи для подальших досліджень у цій сфері та її розширення у 
вигляді розмежування агресивних стратегій і тактик жіночого та чоловічого мовлення. 
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МІСЦЕ ОЦІннОСТІ У СЕМАнТиЧнІй СТРУКТУРІ СлОВА

Актуальність даної статті зумовлена значною увагою лінгвістів та дослідників у різних сферах наук, 
щодо дослідження значення слів, а також вираження категорії оцінки, яка реалізується у компоненті значен-
ня слова який називають оцінністю. Розглядаються типи та види оцінності у семантиці слова. 

Також визначено місце оцінності у семантичній структурі слова та інші компоненти конотативного 
аспекту значення слова, які є засобом досягнення експресивності. Висвітлюються механізми утворення емо-
ційно-оцінних одиниць та характер оцінних процесів. 

Ключові слова: оцінність, компонент слова, емоційно-оцінні одиниці, експресивність слова 

Актуальность данной статьи обусловлена большим вниманием лингвистов и исследователей в разных 
отделениях наук, относительно исследования значения слов, а также выражение категории оценки которая 
реализуется в составе значения слова под названием оценность. Рассматриваются типы и виды оценности 
в семантике слова. 

Также определено место оценности в семантической структуре слова и другие компоненты конотатив-
ного аспекта значения слова, которые являются способом достижения экспрессивности. Отображаются 
механизмы образования эмоционально-оценных единиц и характер оценных процессов. 

Ключевые слова: оценность, компонент слова, эмоционально-оценные единицы, экспрессивность слова

The urgency of the present article is determined by great attention of linguists and investigators in different fields of 
studies, as to the investigation of word meanings, category of estimate expression which is realized in word component 
called estimation. Types and kinds of estimation in word meaning are being considered. 

 Also the place of estimation in semantic structure of the word and other components of connotative aspect of the 
word which are the means to achieve expression are being examined. Mechanisms of emotional-estimative units and 
the character of estimative processes are being elucidated. 

Key words: estimation, word component, emotional-estimative units, word expression 

У лінгвістиці значна увага надається семантичній структурі слова, виявленню типів значення слова та 
критерії їх розмежування шляхом зміни та розвитку значення слова. Лексичне значення слова відображає 
та закріплює у свідомості уявлення про предмет, якість, процес, суть. Е. Г. Белявська, вважає, що лексичне 
значення слова – це система яка складається з елементів різного ступеня складності, які виступають у нероз-
ривній єдності і можуть визначатися семантично, прагматично та синтаксично [3]. 

Дослідження значення слів призводить до виділення прямого та переносного значення слова. При метафо-
ричному перенесенні будь-який образ так чи інакше асоціюється у свідомості людей з попереднім значенням 
слова та визначається як внутрішня форма. Внутрішня форма є ніби як «міст» який дозволяє з’єднати дено-
тативний та конотативний аспекти значення. Слідом за цим, внутрішня форма як уявлення асоціації-образу 
являє собою мотив для реалізації таких конотативних компонентів як емоційність, оцінність, інтенсивність та 
стилістичний компонент. 

Емоційність відображає емоційні переживання суб’єкта конкретного значення, оцінність – позитивну чи 
негативну оцінку об’єкта чи явища, інтенсивність – рівень виявлення дії чи ознаки, стилістичний компонент 
– відношення слова до конкретної сфери спілкування. Сприймаючи явища дійсності людина виражає своє не 
нейтральне відношення до неї через оцінку: «гарний» – «поганий», «добре» – «задовільно». Виражаючи себе 
мовними засобами оцінка реалізується у компоненті значення слова який називають оцінністю. 

Слідом за Н. А. Лукьяновою можна стверджувати, що існує два типи оцінності: раціональна(інтелектуальна) 
– оцінка навколишнього середовища(суб’єктів, предметів, явищ) та емоційна – оцінка, яка виникла через люд-
ську психологію. Емоційна оцінка є результатом актуалізації оцінних сем конотативного аспекту значення 
слова. Питання про взаємовідношення оцінності, емоційності, інтенсивності та стилістичного компонента у 
структурі значення слова постало перед лексикологами досить давно. Дані компонента інтегровані у структу-
рі конотативного аспекта значення слова, проте кожен з них має свою характерну відмінність. 

Оцінність поруч з іншими компонентами конотативного аспекту значення слова є засобом досягнення екс-
пресивності слова. Під експресивністю мається на увазі «сукупність семантично-стилістичних ознак одиниці 
мовлення, які забезпечують її здатність виступати у комунікативному акті як засіб суб’єктивного вираження 
відношення мовця до змісту чи адресату мовлення» [7]. Експресивність у структурі значення слова можна 
вважати компонентом прагматичного аспекту значення слова, так як вона виникає у результаті відбору та 
використання слів лише у процесі спілкування. Прагматика включає у свою сферу як засоби взаємодії, яка 
викликає емоційні реакції у адресата, що характеризує експресивність так і всі засоби які пов’язані з мовною 
діяльністю. Конотативний аспект значення слова тісно пов’язаний з прагматичним аспектом, так як вони ра-
зом характеризують комунікативну ситуацію учасників спілкування та їх відношення до об’єкту. 

Емоції відображені у структурі значення слова у компоненті називають емоційністю. На думку М. С. Ре-
тунської, емоційність являє собою мовне відображення емоцій засобами різного рівня мови, у тому числі 
лексичного, який не тільки пов’язаний з вираженням емоційно-оцінного відношення, але і направлений на 
створення у слухача емоційного резонанса [8, с. 10]. 

М. С. Ретунська вказує на те, що оцінна лексика у своєму значенні містить інформацію про емоційне 
відношення до позначуваного предмета чи явища. Під емоційно-оцінною інформацією розуміють оцінку на-
© Н. В. Мартин, 2014
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вколишньої дійсності, яка представляється в якості позитивної емоційної оцінки та її модифікації(схвалення, 
ніжного відношення, захоплення), та негативної емоційної оцінки та її модифікації(несхвалення, недбалості, 
презирства та легкої насмішки [8, с. 10]. Оцінність є обов’язковим елементом емоційності. Оцінка людиною 
деякого предмету чи явища часто базується на емоційних переживаннях, проте емоційність не завжди є необ-
хідним елементом оцінності: одне і теж слово у різних мовленнєвих ситуаціях здатне виражати не тільки 
емоції але емоції та оцінку одночасно. 

Метафора є універсальним механізмом в утворенні емоційно-оцінних одиниць [6, с. 20-32]. У семантичній 
структурі метафори наявність позитивної чи негативної оцінності завжди свідчить про присутність емоцій-
ності. У метафорі зустрічаємо не тільки різні уявлення про інформацію оцінки але і вираження почуття-від-
ношення, свідомих емоцій, наприклад, презирства, необачності чи навпаки, поваги, захоплення і т. п., а також 
стилістичне забарвлення. Інтеграція оцінності та емоційності у семантиці метафори робить метафору екс-
пресивним засобом. Оцінність метафори реалізує оцінне відношення мовного колективу до співвіднесеного з 
метафорою поняття чи предмета по прикладу «добре / погано» у діапазоні шкали від «дуже добре» до «дуже 
погано». Загалом можна стверджувати, що «добре» це те, що сприяє задоволенню потреб індивіда, колективу 
та людства включаючи естетичні та моральні потреби, що являється сприятливим у моральному та фізичному 
відношенні, а «поганим» є те недосконале та помилкове, що приносить незадовільне людині та колективу та 
знаходиться у суперечці з естетичними та морально-етичними нормами. 

Характер оцінних процесів базується та протиставленні інтуїтивно свідомих позитивних та негативних 
якостей типу «добре / погано». Характер оцінки зосереджений в основі пізнання людиною навколишньої 
дійсності, оскільки оцінка визначає цінність того чи іншого предмету, дії чи ознаки у картині світу даного 
суспільства. Оцінні ознаки розділені лінією норми. У позитивній частині зосереджується присутність деякої 
характеристики по відношенню до норми, яка розглядається як позитивна, а у негативній частині ознаки не-
гативної норми. Норма припускає рівновагу ознак, які знаходяться на шкалі, і співвідноситься із стереотипни-
ми уявленнями про середню кількість ознак, якими повинен володіти об’єкт [2, с. 3-11]. Норма являє собою, 
у кожному конкретному акті оцінки відображення складної взаємодії загальнолюдської системи цінностей, 
цінностей системи самого автора оцінки та ціннісних систем тих соціальних груп(регіональних, вікових, про-
фесійних, релігійних та ін.) з якими взаємодіє автор. Відхилення від норми впливають на негативні ознаки 
оцінки. Ознаки оцінки, які визначають суть аксіологічних предикатів «добрий / поганий», відображені у се-
мантиці початкового значення слова та актуалізовані у семантиці метафори. 

У більшості сучасних європейських культур переважають слова з негативними оцінними ознаками [5]. 
Психологічне тлумачення причин подібної асиметрії може заключатися у тому, що негативні сторони буття 
сприймаються людиною набагато «гостріше» ніж позитивні фактори, які розглядаються як природні, звичайні 
і по тій причині менш емоційні [9, с. 37-41]. В. Н. Телія зазначає, що людська мораль здатна більш до тавра 
сорому, ніж «підносити до неба». Не виключено, що саме біблійна культура сприяла такому стану речей, як 
зазначено: «Не створюй собі ідола» [11, с. 60]. Оцінність у семантиці слова розрізняють за типом і видом. Як 
вже зазначалося раніше, за видом оцінність може бути нульовою(нейтральною), позитивною(меліоративною) 
та негативною(пейоративною). За типом оцінність може бути раціональною та емоційною. Н. А. Лукьянова 
стверджує, що «кордон між ними умовний, як умовний і відносний кордон між інтелектуальною та чутливою 
діяльністю людського пізнання». На думку Е. С. Азнаурової раціональна оцінність базується на інформації 
про об’єктивно притаманних об’єкту оцінки якостях про їх співвідношення до деяких норм [1, с. 115]. Раціо-
нальна оцінність, таким чином, відноситься до зони норми і є нейтральною. 

За Е. М. Вольф прийнято вважати, що раціональна оцінність входить у денотативний аспект значення сло-
ва, а емоційна оцінність входить у конотативний аспект значення слова [4, с. 276]. Визначення знаку оцінки 
у структурі акту оцінки зумовлюється контекстною чи ситуативною актуалізацією оцінних ознак слова, яка 
має на увазі семантичну взаємодію слова і висловлювання. Оцінність в одному випадку входить у семантику 
структури акту оцінки одиниць, а в інших випадках може вважатися їх потенційним компонентом. З іншо-
го боку семантика слова часто визначає прийнятий знак оцінки. Наприклад: clever «розумний», admirable 
«чудовий», charming «чарівний», honest «чесний», diligent «належний»(позитивний знак оцінки); disgustful 
«огидний», dirty «непристойний», awful «жахливий» та ін. (негативний знак оцінки). Дані оцінні приклади 
відіграють важливу роль в акті оцінки, оскільки дозволяють ідентифікувати знак оцінки лексичних одиниць, 
у тому числі метафор. Наприклад: dirty dog «підла людина» але clever dog «молодчина»; grave owl «незадо-
волена людина» але solemn owl «мудра людина». 

Дослідження структури акту оцінки пропонує врахування людського фактору, оскільки суб’єкт оцінки 
завжди є людина як мовна особистість, а об’єктом оцінки є сама людина. Позначення відношення до люди-
ни, його фізичним та психічним якостям було б притаманно людському спілкуванню, ніж висловлюванню 
відношення до предметів. Своєрідність оцінки проявляється у формі антропометричності, тобто «у такому 
порівнянні об’єкта оцінки та ідеалу, у якому на перший план виходять якості, які надаються людині цього 
ідеалу. В. Н. Телія визначає антропометричність як «здатність усвідомити одну сутність так ніби вона була би 
подібною до іншої, а це означає співвіднести з людським розміром знань та уявлень, разом з тим – і з систе-
мою національно-культурних цінностей та стереотипів» іншими словами «усвідомлення людини себе як міру 
усіх речей» [11, с. 40]. Таким чином антропометричний підхід ставить у центр уваги людину, яка характери-
зується у соціальному, емоційному, прагматичному та інших аспектах. Людина оцінює себе та навколишнє 
середовище у рамках свого тезаурусу при чому метафора є необхідним засобом. 

Таким чином оцінність як мовна категорія, що спирається у своїй семантиці на аксіологічну категорію 
оцінки, з формального боку являє собою вираження за допомогою різнорівневих мовних засобів узагальне-



19Серія «Філологічна». Випуск 48

ного інваріантного значення схвалення/несхвалення кого-небудь або чого-небудь. Також, статус оцінності 
можна визначити як закріплені в мовних одиницях загальні поняття про добро та зло, які викорис товуються у 
процесі пізнавальної активності людини, віддзеркалюють найбільш суттєві зв’язки об’єктивної реальності й 
виражають ціннісне ставлення індивіда до навколишнього світу. 
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нАЗВи нА ЧЕСТЬ МІСЦЕВиХ ДІЯЧІВ У СиСТЕМІ СУЧАСнОГО 
ЗАКАРПАТОУКРАЇнСЬКОГО УРБАнОнІМІКОнУ

У статті вперше проаналізовано одну з підгруп меморіальних урбанонімів – найменування на честь місце-
вих діячів. Розглянуто динаміку появи цих назв та здійснена їх класифікація. 

Ключові слова: онім, урбанонім, меморіальна назва, найменування на честь місцевого діяча. 

В статье впервые проанализирована одна из подгрупп мемориальных урбанонимов – наименования на 
честь местных деятелей. Рассмотрена динамика возникновения этих единиц и проведена их классификация. 

Ключевые слова: оним, урбаноним, мемориальное название, название на честь местного деятеля. 

One of sub-groups of memorial urbanonyms – names on honour of local figures – is analysed in the article. 
Dynamics of appearance of these names is considered, their classification is made. 

Key words: onym, urbanonym, memorial name, name on honour of local figure. 

Урбанонімікон поки що належить до маловивченого прошарку топонімікону Закарпаття. Першою дослід-
ницею, яка звернула увагу на закарпатоукраїнські урбаноніми як окрему топонімічну підсистему, була М. 
Романюк [3]. Однак мотиваційна база урбанонімії Закарпаття є практично не дослідженим питанням. Тому 
завданням цієї розвідки є проаналізувати одну з підгруп так званих глорифікаційних урбанонімів, що виді-
ляється нами при розгляді мотивації урбанонімних назв. 

Меморіальні, вони ж гонорифікаційні, або глорифікаційні, чи то пам’яткові назви об’єднують урбаноніми, 
утворені від прізвищ осіб, пам’ятних дат, подій, явищ. Метою таких назв є залишити у пам’яті нащадків ту чи 
іншу особистість, утворення тощо. 

Однією із чисельно значних груп серед меморіальних урбанонімів є найменування на честь місцевих діячів. 
Найменування із локальною онімною семантикою виникають як намагання відобразити регіональну спе-

цифіку і при ідеальній побудові місцевого урбанонімікону мали б становити більшість для виокремлення 
обличчя населеного пункту, створення певного колориту та виділення з ряду подібних міст чи сіл. До місце-
вих ми відносимо діячів, які є українцями за походженням, все життя або основну його частину провели на 
Закарпатті і зробили значний внесок у ту чи іншу сферу розвитку цього краю. Прикро констатувати той факт, 
що серед меморіальних назв закарпатоукраїнської урбанонімії найменування, покликані увіковічити місцевих 
діячів, характеризуються меншою питомою вагою, ніж назви на честь іноземців. Сюди відносяться урбаноні-
ми, утворені на честь:

1) закарпатських науковців, державних та громадських діячів (176 одиниць): вул. Баб’яка М., вул. Снігур-
ського І., вул. Годинки А., вул. Климпуша Д. (Ужгород); вул. Береша А., вул. Довговича В., вул. Кукольника 
В., вул. Лодія П. (Мукачеве); вул. Ващишина І., вул. Гаджеги В., вул. Грицака М., вул. Долиная М. (Хуст); 
вул. Заклінського К., вул. Легоцького Т., вул. Сільвая І. (Берегове); вул. Духновича О., вул. Лучкая М., вул. 
Меденція М. (Виноградів); вул. Митрака О., вул. Жатковича Ю. (Свалява); вул. Яцка П., вул. Духновича О. 
(Перечин); вул. Волошина А. (Іршава); вул. Венеліна Ю., вул. Добрянського А. (смт Міжгір’я); вул. Міровця В., 
вул. Неболи В. (смт Тересва) та ін. 

2) закарпатських митців (89 одиниць): вул. Бродлаковича І., вул. Невицької І., вул. Рошка-Ірлявського І., 
вул. Томчанія М. (Ужгород); вул. Мондич О., вул. Дем’яна Луки (Мукачеве); вул. Божук Миколаї, вул. Під-
гірянки Марійки, вул. Жерделі А. (Хуст); вул. Карабелеша А., вул. Гойди Ю. (Свалява); вул. Рощахівського 
М. (Виноградів); вул. Вакарова Д. (Чоп); вул. Потушняка Ф. (Берегове); вул. Зореслава (смт Тересва); вул. 
Маркуша О. (с. Іза) та ін. 

3) місцевих партійних, військових діячів (87 одиниць): вул. Ваша І., вул. Сидоряка М., вул. Мондока І. 
(Ужгород); вул. Чижмаря В., вул. Лизанця С. (Хуст); вул. Гавелки Й., вул. Габермана С. (Мукачеве); вул. 
Лейзмана Є. (Виноградів); вул. Вайди С., вул. Онуфрія М. (Іршава); вул. Локоти І., вул. Кубинця І. (Тячів); 
вул. Туряниці І. (Чоп); вул. Бор канюка О. (Перечин); вул. Терека П. (смт Солотвино); вул. Цендри М. (смт 
Міжгір’я) та ін. 

4) місцевих повстанців, народних месників, легендарних осіб (13 одиниць): пл. Лаборця, вул. Беци І. 
(Ужгород); вул. Довбуша О. (Рахів) та ін. 

В аналізованій нами групі основу становлять урбаноніми, похідні від прізвищ науковців та громадських 
діячів. Ця група є «найбільш оновленою» – склад її за останнє десятиліття змінився на 90%. Ці дані свідчать 
про політизацію урбанонімікону, зміщення інтересів, що характерно для тих урбаноніміконів, які носили ко-
лонізаційний характер. У зв’язку з цим особливо активно використовується тематика Карпатської України. 
Закономірно, що більшість таких вулиць появляється у столиці цієї держави – Хусті (пор. вул. Аркаса М., вул. 
Бірчака В., вул. Долиная М., вул. Клочурака С., вул. Реваїв братів, вул. Смереки І., вул. Химинця Ю. та ін.). 
У той же час інші міста і села Закарпаття залишаються досить байдужими до цієї героїчної сторінки в історії 
нашого краю. Навіть в Ужгороді, де назв, що стосуються цієї теми, порівняно більше, питома вага їх стосовно 
загальної кількості дуже мала – близько 1,5%. 

Крім того, відбувається процес клерикалізації урбанонімії [4] за рахунок використання прізвищ місцевих 
священнослужителів, переважно греко-католиків (вул. Гаджеги В., вул. Купара К., вул. Ромжі Т., вул. Раков-
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ського Х.). Подібні назви також з’являються переважно у Хусті. На думку дослідників, вони виникли внаслі-
док легітимізації релігії після здобуття постсоціалістичними країнами незалежності [5, c. 109]. 

Спостерігається процес тематичного урізноманітнення звичного набору назв. Суспільний розвиток поро-
джує появу нових пріоритетів. Героями стають не тільки ті, хто відстоював державні інтереси чи певну ідео-
логію, а й віддані професійному обов’язку люди: міліціонери (вул. Данчі І., вул. Шутка Г. (Хуст), вул. Меден-
ція М. (Виноградів), вул. Баб’яка М. (Ужгород), пожежники (вул. Лемка М. (Хуст), будівельники (вул. Береша 
А. (Мукачеве), керівники підприємств, установ (вул. Сливки В., вул. Тлехаса Б. (Ужгород) та ін. Переважно це 
прізвища осіб, які померли не так давно і вже високо оцінені громадськістю як особистості, які зробили зна-
чний внесок у розвиток свого міста. Прикметно, що подібні назви починають активно з’являтися в основному 
впродовж останніх 15 років і спрямовані на формування місцевого колориту закарпатського урбанонімікону. 

Урбаноніми на честь місцевих митців характеризується переважно першим ступенем мотивації. Імена пер-
сон в основному відбираються в першу чергу тому, що та чи інша особа народилася, вчилася чи працювала в 
певному місті, і вже в другу чергу за заслуги в якійсь мистецькій галузі. Даний факт не применшує значимість 
творчості цих людей, йдеться лише про домінуючий мотив номінації. Співвідношення прізвищ закарпатських 
діячів культури та іноземних можна виразити як 1:3. Поширення в місцевому урбаноніміконі імен локальних 
діячів відбулося лише за тієї умови, що певна особа була схвалена радянською владою. Так, в аналізованих 
нами списках ми нарахували 20 вулиць на честь поета-антифашиста Д. Вакарова. У той же час одиничними 
виступають назви вул. Калина А. (с. Горінчево), вул. Зореслава (смт Тересва), вул. Невицької І., вул. Боршоша-
Кум’ятського Ю. (Ужгород), вул. Кабалюк-Тисянської М. (Рахів). Найменувань, що увіковічують талановитого 
письменника та громадського діяча В. Гренджу-Донського, – 6, а урбанонімів на честь Максима Горького – 16. 

Схожа ситуація і з місцевими художниками, композиторами, диригентами тощо. Найбільшої, хоча й недо-
статньої, шани заслужили в закарпатському урбаноніміконі Й. Бокшай (однойменні вулиці в Ужгороді, Хусті, 
Сваляві та Міжгір’ї), А. Ерделі (Ужгород, Мукачеве, Хуст) та брати Шерегії (Ужгород, Хуст, Свалява). Навіть 
імена таких визначних художників, як Ю. Віраг, А. Коцка та Ф. Манайло, згадуються в місцевій урбанонімії 
лише спорадично в основному в Ужгороді, Мукачевому та Хусті. Прізвища інших талановитих митців у на-
йменуваннях міських і сільських об’єктів Закарпаття використовуються поодиноко (вул. Шолтеса З., вул. 
Мартона І., вул. Кашшая А., вул. Врабеля О., вул. Бродлаковича І. (Ужгород), вул. Рощахівського М. (Вино-
градів), вул. Попенка М. (Рахів), вул. Мондич О. (Мукачеве), вул. Кошиця О. (Хуст). 

Досі неоднозначно сприймається багатьма підгрупа найменувань на честь місцевих партійних та військо-
вих діячів. У радянські часи такі назви становили значну частку місцевих урбаноніміконів. У 90-і рр. комісії з 
перейменувань опинилися в ситуації, коли потрібно було вирішувати, що робити з такими назвами: з одного 
боку, це меморіалізація людей, які жертвували своїм життям під час другої світової війни, з іншого – вони 
були сповідниками комуністичної ідеології і денаціоналізації українського населення. Багато цих імен за не-
залежної України були заборонені, потім реабілітовані. Таким, наприклад, є ім’я Олекси Борканюка. З одно-
го боку, дослідники історії Закарпаття негативно оцінюють його роль в державотворчому процесі на нашій 
землі. Так, М. Вегеш наводить такі слова керівника закарпатської крайової організації комуністичної партії: 
«Реваї, волошини, рогачі, росохи з українськими білобандитами – мерзотні зрадники свого народу, які за-
продались найлютішому ворогові за миску сочевиці», – писав лідер закарпатських комуністів О. Борканюк. І 
тут же історик дає свою оцінку сказаному: «Звичайно, що в цих словах не було і долі істини» [1, с. 224]. Ми 
нарахували 29 (!) вулиць Борканюка в аналізованих нами списках вулиць міст і сіл Закарпатської області. Це 
при тому, що імена деяких героїв Карпатської України в закарпатоукраїнському урбаноніміконі – одиничні. 
Водночас про діяльність людини потрібно судити з позицій її часу. За свідченням Й. Дзендзелівського та Х. 
Олексика, закарпатські комуністи зробили значний внесок у процес українізації на Закарпатті: «З середини 
20-х років і в настуний період КПЧ і її крайова комуністична організація на Закарпатті стають єдиною силою, 
яка послідовно, відверто, цілеспрямовано і безкомпромісно виступає за впровадження літературної україн-
ської мови на Закарпатті» [2, c. 71]. Дослідники наводять цитату І. Мондока з його виступу на Всеукраїнській 
правописній конференції: «…час політичного єднання всіх українських земель під Червоним прапором Сво-
бідної Української Радянської Соціалістичної Республіки не за горами…» [там само, с. 75]. І хоча йшлося 
передусім не про інтереси України, а про поширення сфери радянського впливу і контролю з боку Москви, 
комуністи відіграли позитивну роль в поширенні літературної української мови та фонетичного правопису 
в чехословацькому Закарпатті 20-х років. Тому, очевидно, не варто повністю перекреслювати діяльність І. 
Мондока, І. Ваша, О. Борканюка, М. Сидоряка та інших комуністів для історії Закарпаття. 

Актуалізуються й назви, дані на честь місцевих партизанів, які загинули під час війни. «Воєнна» тематика 
набуває за рахунок таких найменувань місцевого колориту. У Виноградові вшановують партизанів Олену 
Гандеру, Гичку Михайла та Євгена Лейзмана, які загинули в цьому місті, у Хусті – Лизанця, Чижмаря та 
сім’ю Логойд, яка переховувала Цемпера-Поспішила і була за це розстріляна нацистами (однойменні вулиці 
в Хусті). 

Незначну кількість становлять назви, що увіковічують представників місцевих військових утворень про-
українського спрямування; пор. вул. Вайди С. (Ужгород, Виноградів, Тячів, Хуст, Свалява, Іршава, с. Груше-
во, смт Буштино, смт Тересва, с. Липча, с. Драгово), вул. Січових Стрільців (Ужгород, Іршава). 

Зовсім невелику групу формують урбаноніми, які увіковічують місцевих повстанців, народних месників, 
легендарних особистостей (пор. вул. Беци (Ужгород), вул. / пл. Лаборця (Ужгород, Свалява, Чоп, Хуст, Му-
качеве, с. Приборжавське). Причому такі назви – прерогатива переважно міського урбанонімікону, оскільки 
вони виникають, як правило, у випадках відсутності інших мотивів називання. 
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THE CONCEPTUAL FRAME ANALYSIS OF QUASISYNONYMIC GROUP  
OF CYBERSET SYSTEM BURGLAR

 The article deals with the research of analysis of quasisynonymic group of cyberset SYSTEM BURGLAR (hacker, 
cracker, phreaker). Attention has been devoted to the analysis of the above mentioned computer neologisms definitions 
and the comparison of their lexico-semantic variants. Slots of objected and actional frames have been constructed 
in the given cyberset. The table of similarity and difference of slots parameters of the computer neologisms hacker, 
cracker and phreaker make up the cyberset SYSTEM BURGLAR has also been presented. Slots with the exact and 
non-exact synonymy have been defined. It has also been described and studied the phenomenon of quasisynonymy in 
the given cyberset. The dominant of the given cyberset has been identified and it can substitute any of the computer 
neologisms in the wide linguistic context. 

Key words: cyberset, computer neologism, lexico-semantic variant (LSV), frame, slot. 
 

Концептуально-фреймовий аналіз квазісинонімічного ряду кіберсету ПОРУШНИК СИСТЕМИ 
(SYSTEM BURGLAR). У статті висвітлено дослідження аналізу квазісинонімічного ряду кіберсету ПОРУШ-
НИК СИСТЕМИ (hacker, cracker, phreaker). Звернуто увагу на аналіз значення зазначених комп’ютерних нео-
логізмів та порівнювання їх лексико-семантичних варіантів (ЛСВ). Сконструйовано слоти предметного та 
акціонального фреймів в межах даного кіберсету. Представлено таблицю кількісних параметрів слотової по-
дібності та розбіжності комп’ютерних неологізмів hacker, cracker та phreaker, які входять до складу кіберсе-
ту ПОРУШНИК СИСТЕМИ. Визначено слоти у яких виявляється точна та неточна синонімія. Окреслено та 
досліджено явище квазісинонімії в межах представленого кіберсету. Визначено домінанту цього кіберсету, 
яка може замінити будь-який із комп’ютерних неологізмів у широкому лінгвістичному контексті. 

Ключові слова: кіберсет, комп’ютерний неологізм, лексико-семантичнйи варіант (ЛСВ), фрейм, слот. 

Концептуально-фреймовый анализ квазисинонимического ряда киберсета НАРУШИТЕЛЬ СИСТЕМЫ 
(SYSTEM BURGLAR). В статье рассмотрено исследование анализа квазисинонимического ряда киберсета 
НАРУШИТЕЛЬ СИСТЕМЫ (hacker, cracker, phreaker). Обращено внимание на анализ значений отмеченных 
компьютерных неологизмов и сравнение их лексико-семантических вариантов (ЛСВ). Сконструировано слоты 
предметного и акционального фреймов в пределах этого киберсета. Представлена таблица количественных 
параметров слотового сходства и расхождения компьютерных неологизмов hacker, cracker и phreaker, 
которые входят в состав киберсета НАРУШИТЕЛЬ СИСТЕМЫ. Определено слоты в которых оказывается 
точная и неточная синонимия. Очерчено и исследовано явление квазисинонимии в пределах представленного 
киберсета. Определена доминанта этого киберсета, которая может заменить любой из компьютерных нео-
логизмов в широком лингвистическом контексте. 

Statement of the problem and its significance. Topicality of the article is determined by the fact that there is 
high frequency of the given quasisynonymic row members usage in the world community computer processes and its 
insufficient linguistic study. As far as the computer neologisms, which are the key elements of the cyberset SYSTEM 
BURGLAR (hacker, cracker, phreaker) find the significant reflection in computer neology, appear the necessity to 
analyze them in objected and actional frame models what they form. 

The objective of the given article is to present conceptual and frame analysis of the given cyberset quasisynonyms. 
The objective involves the following tasks: to determine and to research the ways of the quasisynonymic relations 
formation in the cyberset SYSTEM BURGLAR; to consider the following types of frames: objected and actional; to 
define the parameters of similarity and difference of the analyzed computer neologisms. 

The presentation of the basic material and reasoning of the study results. Synonyms are one of the main indexes 
of language wealth, which provide the exactness of idea utterance, language variety [3, p. 209]. 

There are two ways of synonyms determination: semantic and operation semantic. According to the first approach 
synonyms are determined as words which have the identical lexical value and differ only in their hints. The essence 
of operation semantic approach consists of an attempt to connect the ordinary picture of words which can differ from 
each other. This scientific approach has caused neutralization conception of semantic difference of synonyms in 
strictly defined positions determined by semantic, functional, lexical and other characteristics [1, p. 216-217]. 

 According to the criterion of degree of closeness of synonyms value are classified into complete and incomplete 
[3, p. 207] or exact and quasisynonyms (inexact) [1, p. 218], whether absolute and relative [5]. 

It is also possible to suppose that for our frame conception quasisynonymy 
(lat. quasi – almost, as if synonymy) is one of the basic paradigm relations in the lexico-semantic system is 

hierarchical organization of elements, which are based on gender and forms relations [9]. It is also possible to 
consider quasisynonyms as separated slots (fragments of frames) which are thrown about the controlled from distance 
synonyms for the different valued tints. Quasisynonyms are classified into quantitative, high-qualitative or functional 
characteristics. Among the quasisynonymic row always there is a dominant synonym. 

© O. V. Yasinska, 2014



24 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

We examine this cyberset by using first of all the method of conceptual analysis and also by the statistic method, 
comparative method, method of dictionary definitions and introspection which is the basic method of penetration into 
deep essence of the researched material. 

 Designing the cyberset SYSTEM BURGLAR as the objected and actional frames, it should be taken into 
consideration that the objected type of frame model of the given cyberset is the system of interrelated suggestions, 
where the central logical subject is SOMETHING-subject, which is predicted by the quantitative, qualitative, living 
actional, locative and temporal characteristics:

 [[[SO MUCH (SUCH (SOMEBODY EXISTS))) OPERATING) WAY] HERE]
 AMOUNT QUALITY SUBJECT ACTIVITY METHOD TIME/PLACE
 This model takes part in the construction of the conceptual structures of those mental appearances, which include 

a few subjected essences [2, p. 17; 4 p. 62; 5]. 
 On the material of five explanatory dictionaries of different branches of science, in particular, philosophical, 

psychological, English-Ukrainian explanatory dictionary in the computing engineering of Internet and programming 
cyberset SYSTEM BURGLAR [6; 7; 8; 9; 10] is possible to present five slots of the objected frame of the given 
cyberset: [SUCH (quality)], [SOMEBODY (object)], [OPERATES WITH PURPOSE (activity)], [METOD/WAY], 
[HERE (place)]. 

 To fulfill the slot [SUCH] we select such LSV: experienced; educated; abusive. 
 Slot [SOMEBODY] is correlated with such computer neologisms: burglar; hacker; cracker; phreaker. 
 LSV that fulfill the slot [OPERATES WITH PURPOSE] are such as: achieving; illegal penetration; cracking 

programs, computers. 
 LSV, that fulfill the slot [METHOD/WAY] are such as: non-standard goals; access goals; access control; 

telephone networks. 
 To fulfill the slot [HERE] we select the given LSV: computer systems; telephone. 
 The description of illustrative material allows to model cyberset SYSTEM BURGLAR in objected frame, 

presented in the table 1. 

In this type of frame in cyberset SYSTEM BURGLAR for the quasisynonyms hacker, cracker and phreaker common 
are the slots [SUCH], as far as these neologisms have common LSV: educated, experienced, abusive and [OPERATES 
WITH PURPOSE]: illegal penetration. Inexact synonymy is shown in the slots [HERE]. In slot [SOMEBODY] the 
specific name of burglar is presented, they are: hacker, person, *cracker, *phreaker. In slot [HERE] hacker and 
cracker have the same place – computer systems, but phreaker includes LSV: *telephone. Quasisynonymy is observed 
in slot [METHOD/WAY], as far as each of the given quasisynonyms has its own method/way of realization: by non-
standard goals, *access control, *telephone networks. 

 The structure of the actional frame consists of five slots:
[SOMEBODY (agent)], [OPERATES WITH PURPOSE], [METHOD/WAY], [HERE], [SOMETHING (result)]. 
 LSV correlating with slot [SOMEBODY]: burglar. 
 Slot [OPERATES WITH PURPOSE] relatively correlates with characteristic decoding information: penetration 

in foreign programs and computer. 
 LSV, that fulfill slot [METHOD/WAY] is: illegally. 
 To fulfill slot [HERE] we highlight such LSV: computer systems; telephone. 
 Slot [SOMETHING (result)] relatively correlates with characteristic: hacking. 
 This model is presented in the picture 1. 
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The qualitative analysis of identity and difference in the slots of the researched computer neologisms (hacker, 
cracker, phreaker) are presented in Table 2. 

This type of analysis allows us to draw the conclusion that computer neologisms hacker, cracker and phreaker fully 
coincide in slot parameters [SUCH] and [OPERATES WITH PURPOSE]. Partial synonymy was revealed in slots 
[SOMEBODY] and [HERE]. Quasisynonymy is presented in slot [METHOD/WAY]. 

 The dominant of the given cyberset is computer neologism HACKER, because it can substitute any of quasisynonyms 
in a wider linguistic context. 

 Conclusions. The analysis of the dictionary definitions is the important stage of research of cyberset SYSTEM 
BURGLAR and in the nearest future it can serve as the basis for experimental research of functioning peculiarities of 
conceptual and frame arrangement of other computer neologisms in the mental lexicon of the personality. The results 
received in this research do not exhaust the range of questions dealing with the computer neologisms researching, 
but create perspectives for comparison of structure analysis results of all computer dictionaries and deep analysis of 
computer neologisms interaction within conceptual and frame models frameworks. 
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COGNITIVE SEMANTICS OF THE NAMES  
OF CHINESE DISHES: A COMPARATIVE PERSPECTIVE

 
This article brings to light cognitive mechanisms involved into the process of forming the names of Chinese dishes 

and draws parallels with English. Varieties of conceptual metaphors, metonymies, and metaphtonymies are specified, 
which are characteristic of the linguistic units under study. 

Key words: cognitive mechanisms; cognitive metaphor, metonymy, and metaphtonymy; names of Chinese dishes. 

 У статті розглядаються когнітивні механізми, задіяні у процесі формування назв китайських страв; на-
водяться паралелі з англійською мовою. Виявлено притаманні цим одиницям різновиди концептуальних мета-
фор, метонімій та метафтонімій. 

Ключові слова: когнітивні механізми; когнітивна метафора, метонімія та метафтонімія; назви китай-
ських страв.

В статье рассматриваются когнитивные механизмы, задействованные в процессе формирования назва-
ний блюд китайской кухни; проводятся параллели с английским языком. Выявлены характерные для этих еди-
ниц разновидности концептуальных метафор, метонимий и метафтонимий. 

Ключевые слова: когнитивные механизмы; когнитивная метафора, метонимия, метафтонимия; назва-
ния блюд китайской кухни. 

China is a country with a long history of ritual and etiquette, eating being an important part of it. Chinese dining 
practices date back several millennia and are manifest in ceremonial meals. A festive dinner will consist of four to 
eight cold dishes, eight hot dishes served one at a time, two to four whole-size showpiece dishes, such as a whole fish, 
a whole suckling pig or a whole chicken, in addition to soups, steamed rice and pastries. The dinner usually finishes up 
with fruits. To an overseas visitor, it might seem overabundant, but it is just a display of hospitality: there is no need 
to eat more than a single mouthful of a dish at a Chinese dinner. Traditionally, the most elaborate dishes are placed 
in the middle of the dinner table to be shared by all. This age-old custom is another proof to the importance of food 
in Chinese culture: it is cooked dishes, rather than flowers, that serve as centerpieces on a Chinese dinner-table. Also, 
food is frequently the main topic of table-talk. Variety in the color and texture of dishes serves aesthetic ends, while 
the ritual of sharing food from the same plate is conductive to bond-binding. 

Not only is Chinese dining culture different from that of the western world, there are also many dishes which have 
no equivalents in other cultures. And even if there are such counterparts, their names often remain opaque to a visitor 
from abroad, while to a native Chinese they are rich in sense and full of vivid imagery. 

This paper attempts to bring to light cognitive mechanisms (in the first place, cognitive metaphor and metonymy) 
which underpin the names of popular Chinese dishes, which are the object-matter of our research. The paper has a 
comparative edge, too, since it compares these mechanisms with those at work in the English equivalents of Chinese 
dishes. Thus the research is timely and relevant since it belongs to the areas of cognitive linguistics and comparativistics. 

The two main theoretical tools used in the research are cognitive (conceptual) metaphor and metonymy, which are 
hardly new to the present-day linguistic research, and hence only short definitions are given below. 

Metaphor(from Gr. metapherein‘carry over’) is based on perceived similarity. For example, referring to the bottom 
part of a mountain as the foot of the mountain, thespeakers of Englishexplicate that they perceive a similarity between 
the structure of the human body and of amountain. But the similarity is completely inthe eyes of the beholder: only 
if he is willing to see the similarity, it is there. That is why metaphor is considered to be a powerful instrument of 
the mind. In the cognitive linguistic view, the term «cognitive (or conceptual) metaphor» refers to understanding one 
idea, or conceptual domain, in terms of another [3, p. 1; 4, p. 3]. The concept identified with the help of metaphor is 
called the «target concept», or «conceptual referent», and the concept brought in for comparison is called the «source 
concept», or «conceptual correlate»[4, p. 203]. The source domain / concept and the target domain / concept are said to 
be linked in a cross-mapping defined as the projection of one set of conceptual entities onto another set of conceptual 
entities [ibid, p. 245]. 

In metonymy(from Gr. meta‘change’ and onoma‘name’), the link between two or more entities is based on a 
relationshipof contiguity, i. e. between the whole of something and its part. More generally,contiguity is the state of 
being in some sort of contact such as that between apart and a whole, a container and the contents, a place and its 
inhabitants, etc. [1, p. 32]. For example, in English we may say He drank the whole bottle. Here we mean of course 
the contentsin the bottle and not the bottle itself. Because the bottle and its contents areliterally in contact with each 
other, the link between them is considered to be metonymic by nature. However, the concept of contiguity does not 
apply onlyto real physical or spatial contact, but also to more abstract associations such astime or cause. Redefined in 
cognitive linguistic terms, metonymy involves a transfer within a single domain, where an element of the domain (a 
concept) stands for another element of the same domain (another concept). It allows people to give mental access to 
an element through another element related to it where the relationship either is conventional in the conceptual system 
or can be easily figured out in a given context [6, p. 107]. 

Metaphors and metonymies often interact in linguistic expressions, and they are important conceptual tools to 
understand meanings. We are going to focus on conceptual metaphors and metonymies underpinning the names of 
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Chinese dishes. We consider the role of conceptual metaphor first, after that move on to conceptual metonymy, and 
subsequently turn to the analysis of their interaction in a single linguistic expression. 

The name of the dish 蚂蚁上树(ants climb the tree) is based on conceptual metaphor. The namegoes back to a 
story written by a famous Chinese author, Guan Hanqing. The main character of the story is a poor widow who had 
to take care of her sick mother-in-law in dire circumstances. She managed to persuade the butcher to give her a small 
piece of pork on credit. She chopped the meat into tiny bits and stewed it with vermicelli. Since the cooking method is 
very simple and the main ingredients are cheap, the dish has kept through centuries preserving its picturesque name. 
As minced pork looks like ants, and vermicelli may resemble tree roots, the conceptual metaphors MINCED MEAT 
is ANTS and VERMICELLI are TREE ROOTS underpin the name of the dish. The metaphoric mapping is based on 
the similarity of the look of the corresponding substances. There is no correspondence to this imagistic name of the 
dish in English, though the ingredients of the dish can be found in its cuisine. 

It is easy to see that the meaning of a complex nomination of a dish 翡翠白玉汤 (green and white jade soup) is 
metaphoric, too. In spite the fact that the ingredients of the dish are affordable (the soup is made of spinach and tofu), 
it has a really luxurious name (jade is a semi-precious stone). The metaphoric mapping is based on the similarity of 
the colors of the mineral and the dish. As the color of spinach is green, just like the color of green jade, and the color 
of tofu is white, just like the color of white jade, the conceptual metaphors SPINACH is GREEN JADE and TOFU 
is WHITE JADE underpin the name of the dish. Tofu is not characterisitc of Western cuisine and the imagery of the 
dish might seem exotic, too. 

The name of the dish 泡椒凤爪 (phoenix feet with pickled peppers) is another example of conceptual metaphor. 
In Chinese, Phoenix feet is a popular alternative name for chicken feet. Though the phoenix symbolism is familiar 
to Western cultures, such transfer of meaning is not. The conceptual shift involves a mapping between the concepts 
PHOENIX and CHICKEN since both belong to the family of birds. Hence their feet are bound to look the same. As in 
the case with龙虎斗(dragon-tiger fight), the source concept here is that of a mythological creature. 

水晶肉(meat «crystal») involves a conceptual shift of a metaphoric nature, too. This dish is in fact meat jelly, or 
aspic, which is similar to crystal in its consistency. The conceptual shift involves a mapping between CRYSTAL and 
MEAT JELLY. Thus, the conceptual metaphor MEAT JELLY is CRYSTAL underpins the meaning of the nomination 
of the dish. Crystal in Chinese cuisine is the analogue of the aspic in British cuisine. 

The complex nomination 西湖牛肉羹(West Lake beef soup) originated in the Hangzhou area, with its breathtaking 
sight – the West Lake. This soup got its name from the famous lake, as itmight resemble the lake with mist clouding over 
its surface at dawn. The conceptual shift involves a mapping between the source concept of an individual place name 
WEST LAKE and the target concept of a dish SOUP. This metaphoric mapping is based on the similarity of the look 
of the lake and the soup. Yet the conceptual shift underpinning the name of the dish can be explained in a different – 
metonymic – way: THE NAME OF THE AREA for THE FOOD THAT ORIGINATED IN THAT AREA. The choice 
between the metaphoric or metonymic reading of the imagery of the name of the dish depends on the conceptualizer. 

The name of the dish 叫化鸡(Beggars’ Chicken), which can be found on the menu of many smart restaurants in 
China, is obviously based on conceptual metonymy. The conceptual shift involves a transfer from BEGGAR to THE 
WAY BEGGARS COOK CHICKEN, i. e. on the open fire, or more generally ACTOR for A CHARACTERISTIC 
OF HIS ACTION. 

The name of the dish 烧二冬 (two winters braised) involves a metonymic conceptual shiftWINTERforSEASON 
WHEN CERTAIN PLANTS GROW. The main ingredients of this dish are mushroom and bamboo shoots, and 
both of them grow in winter in the northern part of China. It is obviousto a speaker of English that winter cannot 
be braised, thus in the phrase two winters braisedthe word wintershas an imagery which is specific to the Chinese 
language:WINTER for MUSHROOM AND BAMBOO SHOOTS. 

The dish 龙虎斗(dragon-tiger fight)appeared at an early stage of the Qing Dynasty (in the XVIIth century) and 
has survived till nowadays, though the cooking methods and seasoning have changed. A governmental official of 
a high rank was interested in culinary; he experimented with dishes and invented names for his culinary creations. 
On his seventieth anniversary, he created something special – a dish made of snake and cat meat. As a snake can 
be said to resemble a dragon, and cats and tigers belong to the same family, the conceptual metaphors SNAKE is 
DRAGON and CAT is TIGER underpin the name of this dish. The mappings are based on the similarity of the look 
of the animals. There is another conceptual shift at work in the name of this dish, which is conceptual metonymy. 
It is the shift between DRAGON (a whole) and DRAGON MEAT (a part), TIGER (a whole) and TIGER MEAT (a 
part). Since flesh is a part of a living being, both categories belong to the same frame / domain. Thus we arrive at the 
interpretation of DRAGON MEAT for DRAGON and TIGER MEAT for TIGER. The combination in the name of 
this dish of cognitive metaphor, where the source concept is that of a mythological entity, and metonymy results in 
metaphtonymy [2]. There is no correspondence to this imagistic name of the dish in English, and the ingredients of the 
dish are not popular in its cuisine, either. 

Having analyzed a selection made of the names of Chinese dishes, we have arrived at the following conclusions. 
Cognitive metaphor and metonymy are fundamental to the process of formation of the names of Chinese dishes. 
Metaphoric cross-mapping can be based on the similarity of the general look, color, shape, and consistency of the 
dish; the source concepts can be general or individual by nature, of creatures (real or mythological) or things. The 
specificity of Chinese imagery reveals itself best in conceptual metonymies, some of which are based on precedent 
stories, legends and myths, and metaphtonymies. 

The research into the conceptual mechanisms underpinning the processes of Chinese dish name formation 
seems especially promising in the direction of expanding their list by involving the processes of specification and 
generalization, as well as taking into account the specificity of the form of the corresponding linguistic units. 
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КУлЬТУРний СТЕРЕОТиП, ЯК СПОСІБ РЕАлІЗАЦІЇ КОнЦЕПТУ «КлАС» У 
БРиТАнСЬКІй МОВнІй КАРТинІ СВІТУ

У статті розглядаються підходи до трактування стереотипу у сучасних лінгвокультурологічних дослі-
дженнях. Виокремлюються його типи, функції та моделі репрезентації.. Аналізується реалізація концепту 
«клас» у британській мовній картині світу на прикладі короткої розповіді England vs Englаnd британської 
письменниці Доріс Лессінг.

Ключові слова: концепт, лінгвістичний стереотип, етнокультурний стереотип, мовна картина світу.

В статье рассматриваются подходы к определению стереотипа в современных лингвокультурологи-
ческих исследованиях. Выделяются його типы, функции и модели репрезентации. Анализируется реализация 
концепта «класс» в британской языковой картине мира. на примере короткого рассказа England vs England 
британской писательницы Дорис Лессинг.

Ключевые слова: концепт, лигнвистический стереотип, этнокультурный стереотип, языковая картина 
мира. 

In the article we view the approaches to the definition of stereotype in contemporary linguocultural studies. 
Its types, functions and models of representation are distinguishe. The realization of the concept «class» in British 
language world picture is analyzed based on the example of a short story England vs England by Doris Lessing. 

Key words: concept, linguistic stereotype, ethnocultural stereotype, linguistic picture of the world.

Перебуваючи в руслі антропоцентричної парадигми, увага дослідників у лінгвістиці кінця ХХ століття 
спрямована на аналіз «людини в мові і мови в людині» [7, с. 6]. Переформовуючи думку І. А. Бодуена де Кур-
тене, про те, що «мова існує лише в індивідуальному мозку, лише в душах, лише в психіці індивідів або осіб, 
які формують цю мовну спільноту» [цит за 7, с. 6], можемо припустити, що, вивчаючи певну мову, мову, як 
«дім духу» (М. Гайддеґґер) можна збагнути душу певної етнічної спільноти. 

Актуальність статті визначається великою кількістю теоретичних праць і дисертацій, предметом яких є 
способи реалізації ключових концептів британського суспільства. Вивченням концептів як базових одиниць 
мисленнєвого коду займалися Н. Арутюнова, Г. Вежбицька, В. Виноградов Д. Ліхачов, О. Кубрякова, В. Мас-
лова, З. Попова, І. Стернін 

Вивчаючи і порівнюючи мовні картини світу, О. Корнілов, горить про національний склад мислення, за-
фіксований у мові представників цієї культури, саме він визначає, що представники цієї культури дивляться 
на світ і бачать саме ЦЕ і саме ТАК, разом з іншими такими ж представниками [4, с. 77]. Тому, підсумовує 
О. Корнілов, мова – невід’ємна і найважливіша частина будь-якої національної культури, для повноцінного 
осмислення якої, необхідно збагнути спосіб мислення нації, подивитися на світ очима носіїв цієї культури. 
Ще раз підтверджуючи визначення Е. Сепіра про те, що «культуру можна визначити як те, ЩО думає і робить 
визначена спільнота. Мова є те, ЯК думають» [цит. за 4, с. 78]. Саме розуміння мовної картини світу сприяє 
глибинному розумінню національної мови як системи її бачення світу. [4, с. 78] 

Ми проникаємо в образ мислення нації, в її спосіб бачення світу, розуміємо особливості менталітету носіїв 
цієї культури і мови, лише пізнавши план змісту цієї мови, а глибинне знайомство із семантикою чужої мови, 
передбачає, на думку О. Корнілова, оволодіння мовною картиною світу, саме цієї національної мови, як сис-
теми бачення світу, тобто мовна картина світу є системою бачення світу носіями цієї мови. 

Важливим терміном когнітивної лінгвістики є національно-культурний простір, який В. Маслова трак-
тує як інформаційно-емоційне поле, віртуальний і, водночас, реальний простір, в якому функціонує людина, 
і, який усвідомлюється під час зіткнення з явищами іншої культури. У цю категорію входять національні та 
індивідуально-особистісні уявлення про явища культури у членів певної культурно-національної спільноти. 

На думку В. Маслової, саме аналіз концептів дає змогу отримати інформацію про універсальні та ідіоет-
нічні риси світобачення будь-якого народу [7, с. 18]. 

Маслова потрактовує концепт, як «поняття, закорінене в культуру» (за Н. Арутюновою, В. Телія), яке має 
емотивність, конотацію, є аксіологічним за своєю природою, має «назву» [7, с. 39]. 

Культура народу вербалізується в мові, саме мова акумулює ключові концепти культури. Вивчення кон-
цептів, вважає Ю. Степанов, допомагає виявити особливості світосприйняття народу, уявити концептуальну 
і національну картини світу. 

Належність до конкретної культури, зазначає В. Маслова, визначається наявністю базового стереотипного 
ядра знань, яке повторюється в процесі соціалізації особистості в цьому суспільстві. Це своєрідний стабілізу-
ючий фактор, який дає змогу зберігати і трансформувати певні домінантні складові даної культури і, водно-
час, виявляти себе «своїм» і могти розпізнати «свого». 

Роботи, у яких вивчається «лінгвістичний» стереотип, як мовний вираз із фіксованою формою, і стереотип 
свідомості, як уявлення про людей, предмети, ситуації – це дослідження, які проводили Г. Патнем, У. Кваст-
гоф, Т. А. Ван в Дійк, Е. Бартміньский, В. Красних, О. Белова

Більшість дослідників першу згадку про стереотип пов’язують з американським публіцистом і соціологом 
В. Ліппманом, який у праці «Громадська думка» (1922) визначає стереотип як образ певного явища в уяві 
людини і, водночас, думка про нього, засвоєна з навколишнього середовища ще до пізнання самого об’єкта. 

© Л. Бабій, 2014
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У своїй праці він зазначає, що «нам розповідають про світ ще до того, як ми його бачимо. Ми отримуємо 
уявлення про більшість речей ще до того, як безпосередньо стикаємося з ними. Серед причин застосування 
стереотипів В. Ліппман виокремлює економію зусиль та те, що система стереотипів може слугувати ядром 
нашої особистої традиції, захисту нашого становища у суспільстві. Він вважає стереотипи картиною світу 
без протиріч, в ній містяться наші звички, смаки, здібності, задоволення, надії. В цьому світі люди і предмети 
займають призначені для них місця і діють очікуваним способом. Він порівнює відчуття у такому світі у зі 
зручністю розношених черевиків [3, с. 95].

Першим звертає увагу на зв’язок стереотипів з мовою американський філософ Г. Патнем. Г. Патнем пока-
зує, що «традиційне» значення, як сукупність необхідних і достатніх умов, не може служити для встановлення 
референції і пропонує включити в опис значення слова разом з синтаксичним компонентом і «енциклопедич-
ною» інформацією про екстенсіонал, опис стереотипу, як певного загальноприйнятого уявлення про денотат 
[цит. за 2, c. 1].

На сучасному етапі авторитетними є роботи польського дослідника Є. Бартміньского, який співвідносять 
мовну картину світу і мовний стереотип як частину і ціле. Для Є. Бартміньского «стереотип як конвенційне 
уявлення про предмет, яке стосується того, як цей предмет виглядає, як діє, яку він містить у собі спрощену 
теорію предмета є елементом всієї розгорнутої культурно-мовної картини світу, створює цю картину світу 
разом з іншими елементами» [1, c. 12].

Є. Бартміньский вважає, що для поняття етнічного стереотипу важливою є не лише мовна компетенція, а 
й прагматична компетенція (знання про світ, зовнішню діяльність).

Розлоге визначення стереотипу пропонує О. Кубрякова у словнику Когнітивних термінів, розглядаючи 
його як стандартну думку про соціальні групи або про окремих осіб як представників цих груп, зазначаючи, 
що стереотип має логічну форму судження в загострено спрощуючій та узагальнюючій формі з емоційним 
забарвленням, що приписує певному класу осіб певні ознаки та установки, чи, навпаки, відмовляє їм в цих 
ознаках та установках. О. Кубрякова, слідом за У. Квастгофом виділяє функції стереотипу, виокремлюючи 
когнітивну, яка полягає у генералізації при впорядкуванні інформації, коли відмічають те, що кидається в 
очі; афективну, яка проявляється в міжетнічному спілкуванні як виявлення «свого» на противагу «чужому» 
та соціальну, як розмежування «внутрішньо групового» та «між групового», що веде до соціальної категори-
зації, утворенню соціальних структур, на які активно орієнтуються в повсякденному житті. 

Т. Ван Дійк наголошує, що важливу роль відіграє орієнтація за національною ознакою і що для сторонньо-
го спостерігача вона найбільше виражається як упередження, які найгостріше реалізуються підчас міжетніч-
ного спілкування [5, с. 178].

В. Маслова розглядає стереотипи як певний фрагмент концептуальної картини світу, який існує в свідомості. 
Ю. Прохоров вважає, що стереотип – це певне уявлення про дійсність або її елемент з позиції «наївної» 

буденної свідомості. За такого розуміння виявляється, що за будь-якою одиницею мови стоїть стереотип, 
стереотипний образ. Для лінгвістів важливо, щоб ця одиниця реалізувалася в мовленнєвому спілкуванні у ви-
гляді частотної, стандартної асоціації в стандартній для даної культури ситуації. 

Виділяють соціальні, ментальні (стереотипи мислення і поведінки), етнокультурні стереотипи, стереотипи 
спілкування [7, с. 57].

Культурні стереотипи, засвоюються з того моменту, коли людина починає ідентифікувати себе з певним 
етносом, певною культурою, і усвідомлювати себе їх елементом. 

Стереотипи виконують низку когнітивних функцій – функцію схематизації, спрощення, формування і збе-
реження групової ідеології та ін. 

Сучасні стереотипи нав’язані культурою. Сукупність ментальних стереотипів етносу відома кожному його 
представнику. Такі стереотипи використовуються носіями мови в стандартних ситуаціях спілкування. 

Чим старіша культура, тим більше вона стерео типізована, тим більше в ній стереотипів, штампів, кліше, за 
якими приховується особистість мовця. Таким чином, пояснює В. Маслова стереотипи спрощують соціальні 
контакти. 

Кількість порівнянь з тим чи іншим словом-стимулом напряму залежить від кількості асоціацій: чим ба-
гатший асоціативний потенціал слова, тим більше для нього дано різних порівнянь.

Н. Уфімцева вирізняє етнічні і культурні стереотипи, на її думку етнічні стереотипи не піддаються само-
рефлексії «наївного» члена етносу і є фактами поведінки і колективного підсвідомого, їх не можливо спеці-
ально навчити, а культурні стереотипи піддаються само рефлексії і є фактами поведінки, індивідуального 
підсвідомого і свідомого і їх вже можна навчити, що є важливим для вивчення мови та культури етносу [7].

Дослідниця О. Вілінбахова, зазначає, що різні стереотипи мають різну кількість описових і оцінних ознак, 
і можуть бути «сильними», тобто детальними і емоційно забарвленими, якими є, наприклад, стереотипи лю-
дей: соціальні, гендерні, вікові, професійні ролі, національна приналежність, абстрактні поняття (війна, роз-
лучення, бізнес), а слабкими є, зазвичай, стереотипи конкретних неживих предметів [2, с. 1].

Найрозповсюдженішими є етнічні стереотипи, за ними йдуть стереотипи ролей, які люди можуть відігра-
вати у сімї, суспільстві.

У дисертаційному дослідженні О. Віллінбахова виокремлює вербальні моделі репрезентації стереотипів 
(засобами фонологічного, морфологічного, номінативного і синтаксичного компонентів) і характеризує за 
ступенем експліцитності, коли маркується відповідність, протиріччя чи звернення до стереотипу для інтер-
претації. Серед різновидів стереотипів виділяє стереотип образ, взірець, ексцес, а також характеризує їх за 
ступенем універсальності чи ідіоетнічності. Цю класифікацію ми використовуємо для характеристики стерео-
типів, виявлених у творі Д. Лессінг England vs England. 
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Загальновідомим є той факт, що одним із визначальних факторів визначення приналежності індивіда до 
класу є його мова. О. Корнілов вважає, що деякі національні риси неможливо зрозуміти без входження в 
лінгвістику, оскільки їх можна збагнути, проаналізувавши відповідну лексику, фразеологізми, за допомогою 
аналізу текстів, вивчення гумору та іронії, типових прикладів із фольклору [4, с. 90].

Саме у Великій Британії такі концепт як КЛАС займає одне з найважливіших місць в ієрархії цінностей і є 
особливо важливими для формування британського національного менталітету. І сьогодні одним із Включо-
вих показників класової приналежності залишається мова, манера говорити, регіональний акцент, інтонація. 

Твори сучасних британських авторів є яскравими прикладами реалізації ключових концептів британсько-
го суспільства. У короткому оповіданні Доріс Лессінг «England versus England» у центрі конфлікту стоїть 
питання класу, як одного з ключових концептів британського суспільства. Головний герой твору – виходець 
із робочого класу, який навчається у в університеті. Жоден з членів його сім’ї не мав змоги отримати вищу 
освіту. Батько його – шахтар, голова профспілки та поважний громадянин у своїй спільноті, брат працює на 
шахті, а сестра хотіла навчатися у педагогічному коледжі, проте у сім’ї вже не було коштів на навчання ще 
когось із дітей. Чарлі перебуває під сильним психологічним тиском, оскільки боїться не виправдати споді-
вань сім’ї. Це, своєю чергою, привело до емоційного розладу. Хоча це, виявляється, не єдина причина його 
внутрішнього конфлікту Постійний внутрішній та зовнішні конфлікт спричинений класовими суперечками. 
Він не почуває себе своїм ні серед односельців, ні особливо серед представників середнього та вищого класу. 
Ці суперечки передаються через внутрішні діалоги, які постійно веде Чарлі та види мовлення, які він обирає, 
залежно від того з ким він спілкується. 

Розмова з сусідами – шахтарями, мова яких передається з традиційним для нижчих класів «ковтанням» 
голосних є прикладом фонологічного компоненту. Проводжаючи Чарлі назад на навчання у Оксфорд, шахтарі 
мовлять, застосовуючи метафори для характеристики місця навчання (номінативний компонент):

«So you’re back to the dreaming spires,» said one man, nodding goodbye. 
«Off to t’palaces of learning,» said another. 
The third man, adding his tribute to this, the most brilliant son of the village, said: «You’ll be coming back to a 

right Christmas with us, then, or will you be frolicking with fiords and t’earls you’re the equal of now?»
Чарлі відповідає у такій же манері стосовно того, скільки днів він проведе тут на канікулах наступного 

разу 
«For a day or so, any road,» said Charlie, in obedience to the prompting spirit. «That’s time enough to spend with 

t’hewers of wood and t’drawers of water.» 
Така відповідь була водночас іронічною та, з іншого боку, відповідала загальному тону та манері розмови. 
Прощальними словами батька Чарлі були: «Sorry I’ve not had more time with you, son,» said Mr. Thornton, 

«but you know how ‘tis.»
Оскільки навчання в університеті у односельчан Чарлі асоціюється із frolicking with fiords and t’earls, то 

на питання брата про причини його несподіваного приїзду Чарлі іронічно пояснює:«I got fed with t’earls and 
t’dukes.»

Про те, що дійсно бентежило Чарлі, він сказав братові просторіччям
«What if I don’t pass t’examinations,» said Charlie in a rush. 
«No, s’all right,
«But I haven’t said owt.»
«She what?» Charlie’s guilt almost overpowered him, but the inner didactic voice switched on in time and he 

spoke through it. 
Для англійців опис житла – це завжди фонова інформація, оскільки місце знаходження будинку свідчить 

про заможність та класову приналежність сім’ї. Сім’я Чарлі жила у Дочестері. Опис житла типового для шах-
тарського містечка є стереотипом-образом. 

There were two thousand houses, exactly alike, with identical patches of carefully tended front garden, and busy 
back yards. Nearly every house had a television aerial. From every chimney poured black smoke. 

…Нe had stood on the front step and looked out on lines of grey stucco houses on either side of grey tarmac; on 
grey ugly lampposts and greyish hedges, and beyond to the grey minetip and the neat black diagram of the minehead. 

У розмові з барменом (ірландцем за походженням) у пабі Чарлі може залишатися собою. 
«That’s right,» said Charlie. «I went to the doctor. He gave me a tonic and said I am fundamentally sound in wind 

and limb. ‘You are sound in wind and limb,’ he said,» said Charlie, parodying an upper class English voice for the 
Irishman’s pleasure…(фонологічний компонент).

…I can never say anything to them I really think.» He looked at Mike to see if he had actually said these words 
aloud. He had, because now Mike said: «So you know how I feel. I’ve lived thirty years in this mucking country, and 
if you arrogant sods knew what I’m thinking half the time.» (номінативний компонент із метафоричним вживання 
мовних одиниць).

Прикладом синтаксичного компоненту, який маркує відповідність стереотипу є ситуація, коли Чарлі у роз-
мові з лікарем висловлює причини свого емоційного розладу:

Young men from working class and lower-middleclass families on scholarships are particularly vulnerable. For 
them, the gaining of a degree is obviously crucial. In addition they are under the continuous strain of adapting 
themselves to middleclass mores that are foreign to them. They are victims of a clash of standards, a clash of cultures, 
divided loyalties».

…. Which is all this unnatural mixing of the classes. Doesn’t do, you know. People should know their place and 
stick to it».
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My dear doc, when we scholarship boys jump our class, it’s not we who suffer, it’s our families. We are an 
expense, doc. And besides–write a thesis, Yd like to read it…. Call it: Long-term effects on workingclass or lower-
middleclass family of a scholarship child whose existence is a perpetual reminder that they are nothing but ignorant 
non-cultured clods. (stupid person) How’s that for a thesis, doc? Why, I do believe I could write it myself. 

У вагоні Чарлі зустрічає дівчину, яка є стереотипом-образом представниці вищого класу. 
It was a girl. He saw then that she was pretty, and then that she was upperclass. Another Sally, he thought, sensing 

danger, seeing the cool, self-sufficient little face…
«She’s had a good look, but can’t make me out. My clothes are right, my haircut’s on the line, but there’s 

something that makes her wonder. She’s waiting for me to speak, then she’ll make up her mind. Well, first I’ll get 
her, and then I’ll speak.» (стереотип-образ)

Then he roughened his speech to the point of unintelligibility and said: «‘Appen you’d like t’window up? What 
wi’ t’rain and t’wind and all.» 

«What?» she said sharply, her face lengthening into such a comical frankness of shock that he laughed out, and 
afterwards enquired impeccably: «Actually it is rather cold, isn’t it? Wouldn’t you like to have the window up?» 
She picked up a magazine and shut him out, while he watched, grinning, the blood creep up from her neat suit collar 
to her hair-line. 

Проаналізувавши способи реалізації концепту «клас» через культурний стереотипи у розповіді Д. Лессінг 
England vs England, ми виявили, що найбільше прикладів виокремлено за допомогою фонологічного та номі-
нативного компонентів. 
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фРЕйМОВА КОнЦЕПТУАлІЗАЦІЯ жиТТЄВОГО ДОСВІДУ СУБ’ЄКТА  
В АнГлОМОВнОМУ БІОГРАфІЧнОМУ нАРАТиВІ

У статті досліджуються особливості фреймової концептуалізації життєвого досвіду суб’єкта в біо-
графічному наративі з позицій когнітивної наратології. Для аналізу застосовується фрейм-сценарій, на осно-
ві якого формуються когнітивні сцени і термінальні вузли, релевантні для конкретної подієвої наративної 
ситуації. 

Ключові слова: життєвий досвід суб’єкта, фрейм-сценарій, подієва наративна ситуація, біографічний 
наратив, сцени, термінали. 

В статье рассматриваются особенности фреймовой концептуализации жизненного опыта субъекта в 
биографическом нарративе с позиций когнитивной нарратологии. Для анализа используется фрейм-сценарий, 
на основе которого формируются когнитивные сцены и терминальные узлы, релевантные для конкретной 
событийной нарративной ситуации. 

Ключевые слова: жизненный опыт субъекта, фрейм-сценарий, событийная нарративная ситуация, био-
графический нарратив, сцены, терминалы. 

The paper deals with the peculiarities of life experience of the self in terms of frame conceptualization in biographical 
narrative from the standpoint of cognitive narratology. The analysis employs a frame-scenario that provides conceptual 
grounds for cognitive scenes and a network of terminals relevant to a particular eventful narrative situation. 

Key words: life experience of the self, frame-scenario, eventful narrative situation, biographical narrative, scenes, 
terminals. 

Когнітивна наратологія як міждисциплінарний проект поєднує здобутки когнітивної психології, теорії 
фреймів, лінгвістики, науки про штучний інтелект. У когнітивній обробці безпосереднього досвіду основна 
роль відводиться наративним структурам та особливим когнітивним схемам – фреймам. Останні досягнення 
когнітивної наратології (М.-Л. Раян, М. Флудернік, М. Ян, Д. Герман) тісно пов’язані з вивченням таких ког-
нітивних структур, як «фрейм», «сценарій» або «скрипт», які покликані забезпечити зв’язок подій реального 
життя окремого наратора чи персонажа наративу з художнім їх зображенням, що визначає актуальність цієї 
розвідки. 

Мета статті – дослідити роль когнітивної структури сценарію у фреймовій концептуалізації життєвого 
досвіду суб’єкта в англомовному біографічному наративі (БН). Завдання статті: 1) уточнити поняття фрейму-
сценарію у межах біографічного наративу; 2) описати наповнення сцен у вигляді терміналів фрейму-сцена-
рію. Об’єктом вивчення є життєвий досвід суб’єкта в біографічному наративі. Предмет дослідження стано-
вить аналіз фреймової концептуалізації життєвого досвіду суб’єкта в англомовному біографічному наративі. 

У фокусі нашого дослідження послуговуємося визначенням Р. Шенка і Р. Абельсона, які сценарієм (у 
їхній термінології скрипт) називають «структуру, якою описується відповідна послідовність подій у певно-
му контексті, а також стереотипних дій, які визначають вже добре відому ситуацію» [16, c. 41]. Однак, коли 
стереотипні «моделі» життєвого досвіду наратора/персонажа починають зазнавати хиткості і різного роду 
флуктуацій, фреймова структура перетворюється у сценарій. 

Фрейми-сценарії виявляються у результаті інтерпретації тексту, коли ключові слова та ідеї тексту ство-
рюють тематичні («сценарні») структури, які вилучаються із пам’яті на основі стандартних, стереотипних 
значень, що приписуються термінальним елементам [2, с. 187]. Фрейм-сценарій передбачає відображення у 
мовній свідомості наратора/персонажа певної послідовності складних і розгорнутих когнітивних структур. 

Концептуальні ознаки, отримані в результаті семантичного аналізу дієслова tell та іменників story, 
biography, autobiography (у т. ч. контекстуальних синонімів), зорієнтовані на мовний емпіричний матеріал для 
подальшого дослідження фреймів. Вони співвідносяться з певним когнітивним контекстом, чи областю зна-
ння, яка лежить в основі значення слова і потребує певних методик для структуризації [1, с. 27]. Припускаємо, 
що у визначеному когнітивному контексті (наратології) типовою універсальною структурою, яка демонструє 
загальні закономірності організації вербалізованої інформації у межах БН є фрейм-сценарій BIOGRAPHICAL 
STORYTELLING. 

Беручи до уваги визначення фрейму як смислового каркасу подієвої наративної ситуації із певним на-
бором конституентів, здатних її ідентифікувати, фрейм-сценарій BIOGRAPHICAL STORYTELLING містить 
два ієрархічно пов’язані один з одним рівні – вершинні вузли у вигляді когнітивних сцен, релевантних для 
ПНС (верхній рівень моделі) і термінальні вузли стосовно конкретизованої контекстом ПНС (нижній рівень 
моделі). 

Розширення меж змістової структури лексем tell, story, biography, autobiography відбувається шляхом сце-
нарного розгортання фрейму BIOGRAPHICAL STORYTELLING. Найзагальніші параметри фреймової моделі 
(верхній рівень) становлять 8 вузлів, інтегрованих у сцени ПНС БН: [УЧАСНИКИ], [МЕТА], [МЕТОД], [ДЖЕ-
РЕЛА], [ТІЛЕСНИЙ ДОСВІД], [ТРАВМАТИЧНИЙ ДОСВІД], [НАРАТИВНА ПАМ’ЯТЬ], [РЕЗУЛЬТАТ]. 

Активуючи фрейм-сценарій через термінали другого рівня моделі, нами відтворюється структура ПНС у 
цілому. Наповнення інформацією сцен фрейму-сценарію відбувається у терміналах як невід’ємної частини і 
певного аспекту конкретизації фреймової моделі, які прилаштовують фрейм до конкретної ПНС. Термінали 
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об’єктивують зміст фрейму-сценарію і вербалізуються структурними елементами – наративними пропози-
ціями (НП). Вузли нижнього рівня (сцени) фреймової моделі вербалізації життєвого досвіду відповідають 
терміналам відносно конкретної НС, процес наповнення яких відбувається за допомогою НП відповідно до 
кількості терміналів на матеріалі проаналізованих текстів. 

Наповнення сцени ПНС [УЧАСНИКИ] відбувається за рахунок двох терміналів – [суб’єкт-експерієнцер] 
і [пацієнс]. 

Термінал 1 [суб’єкт-експерієнцер]. Чесно і відверто Стівен Фрай розповідає у другій частині автобіографії 
про свою молодість, друзів, славу, яка поступово до нього прийшла: I hope you forgive the unedifying sight of 
my struggle to express some of the truths of my inner self… and the real condition of anxiety, self-doubt, self-disgust 
and fear in which much of my life then and now is lived. It is a life, … as interesting or as uninteresting as anyone 
else’s [11, с. 2-3]. 

Термінал 2 [пацієнс]. Місто у романі П. Акройда «London: the Biography» стає повноправним персонажем, 
який здатен впливати на події, живе за власними законами, підпорядковуючи їм своїх мешканців, і постає в 
образі людини: The image of London as a human body is striking and singular; we may trace it from the pictorial 
emblems of the city of God, the mystical body in which Jesus Christ represents its head and the citizens its other 
members [4, с. 1]. 

Сцена ПНС [МЕТА] репрезентована трьома терміналами: [зображення правди життя], [репрезентація жит-
тєвого досвіду персонажа], [пошук істини]. 

Термінал 1 [зображення правди життя]: Nearly everything that happens in this story is based on factual sources. 
With one insignificant exception, all the named characters were real people. But I have used a novelist’s licence in 
representing what they thought, felt, and said to each other; and I have imagined some events and personal details 
which history omitted to record [13]. 

У романі «Flaubert’s Parrot» вигаданий Дж. Барнсом наратор Джеффрі Брейтвейт має на меті правдиво опи-
сати життєвий шлях героя (своєї дружини), однак вона не є категоричною, а радше гіпотетичною (уживання 
модальної конструкції have to, маркера умовного речення if): I’m aiming to tell the truth; though mistakes are, I 
suppose, inevitable [7, c. 96]. 

Термінал 2 [репрезентація життєвого досвіду персонажа]. Дж. Барнсом було вибрано рядок з одного із 
листів Флобера як епіграф до роману «Flaubert’s Parrot»: When you write the biography of a friend, you must do it 
as if you were taking revenge for him [7]. Наратор взяв на себе почесну місію презентувати неканонічну версію 
життя Флобера, створюючи завершений образ персонажа (Флобер-ведмідь, Флобер-папуга, Флобер-провін-
ціал, Флобер-садист та ін.). 

Термінал 3 [пошук істини]. Наратор як суб’єкт біографічної діяльності прагне відшукати сенс життя і 
необхідність викладу біографічних фактів про життя іншого або самого себе: Why should I tell the story of my 
life? I do it because my father is dead now, and I always knew I would have to commemorate him. I do it because I feel 
the same stirrings that everyone else feels. I want to set the record straight (so much of this is already public), and to 
speak, for once, without artifice [5, c. 7]. 

Сцена ПНС [МЕТОД] охоплює п’ять терміналів з різним кількісним наповненням НП: [аналіз], [синтез], 
[деконструкція], [самомоделювання], [подвійна експозиція]. 

Термінал 1 [аналіз]. Відомий британський комедійний актор і письменник Стівен Фрай вдається до аналізу 
власного життєвого і творчого шляху: You might say I am good at tactics but hopeless at startegy, happy to slog 
away at whatever is in front of me but unable to take a long view, plan ahead or imagine the future. A good golfer, 
they say, has to picture his swing before he addresses the ball in order to drive. My whole life has been an adventure 
in hit and hope [11, с. 323]. 

Термінал 2 [синтез]: My organizational principles, therefore, derive from an inner urgency, and from the 
novelist’s addiction to seeing parallels and making connections. The method, plus the use of footnotes (to preserve the 
collateral thought), should give a clear view of the geography of a writer’s mind. 7

Термінал 3 [деконструкція]. Пізнання дійсності з точки зору теорії постмодернізму відбувається шляхом 
постановки запитання і непрямої на нього відповіді, часто неможливої відповіді і, навіть, марного її пошуку: 
My method, friends, is to answer it indirectly by the asking [15, c. 288]. 

Термінал 4 [подвійна експозиція]. В художній автобіографії для зображення фікціональних та нефікціо-
нальних стратегій, автором застосовується метод подвійної експозиції (термін використовується у художній 
фотографії), коли відбувається процес накладання двох зображень і наративів про них – про реального автора і 
про персонажів фікціонального світу, які переслідують одне одного (наче один є привидом іншого): I was now 
my father, Robby was now me. I saw my own features mirrored in his – my world was mirrored there … [9, c. 210]. 

Термінал 5 [самомоделювання]. Наприклад, Томас Чаттертон, створюючи словесний автопортрет, припи-
суючи власні творіння чужому генію демонструє таку техніку використання мови, яка художньо об’єктивує 
самого себе: Poetry was my device. I invented my self as monk of the fifteenth century, Thomas Rowley; I dressed him 
in Raggs, I made him Blind and then I made him Sing. I compos’d Elegies and Epics, Ballads and Songs, Lyrics and 
Acrosticks, all of them in that curious contriv’d Style which speedily became the very Token of my own Feelings; for, 
as I wrote in Rowley’s hand, ‘Syke yn the Weal of Kynde’, which is as much to say, ‘All things are partes of One’ [3, 
c. 87]. 

Сцена ПНС [ДЖЕРЕЛА] об’єднує два термінали – [достовірні факти], [вигадані факти]. 
Термінал 1 [достовірні факти]: Facts: There were several meetings at my flat, a convenient venue for people 

coming in from outside London. The people I remember clearly are Edward Thompson, John Saville, Haimi Levy, 
Randall Swingler [12, c. 217]. 
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Термінал 2 [вигадані факти]. Вигаданий наратор Джеффрі Брейтвейт, основним завданням якого є знайти 
«справжню» папугу Флобера, вдається до подекуди комічного опису своєї персони (часто використовуються 
вставні конструкції, модальні слова): I told you my name: Geoffrey Braithwaite. Has that helped? A little; at least 
it’s better than ‘B’ or ‘G’ or ‘the man’ or ‘the amateur of cheeses’. And if you hadn’t seen me, what would you have 
deduced from the name? I am–was–a doctor, first-generation professional class … Certainly not the truth; so perhaps 
it’s as well they were never taken [7, c. 102-103]. 

Сцена ПНС [ТІЛЕСНИЙ ДОСВІД] конституюється чотирма терміналами: [творчий досвід], [суїцид], [сек-
суальний досвід], [тілесність неістоти]. 

Наратор БН пропонує своє прочитання та інтерпретацію власного тілесного досвіду і досвіду персонажа. 
Тілесність розкривається через передачу думок, почуттів, переживань та опис фізіологічних реакцій. 

Термінал 1 [творчий досвід]: A writer’s life is all anxiety and ambition – and ambition, here, is not readily 
distinguishable from anxiety; it is a part of your desire to do right by what talent you have [5, c. 337]. 

Термінал 2 [суїцид]: Suicide, the most somber of all subjects – the saddest story. It awakens terror and pity in me, 
yet it compels me, it compels my writing hand. The suicide kills everybody [5, c. 280-281]. 

Термінал 3 [сексуальний досвід]: When I wrote the phrase, many pages back now, «unrequited love» I giggled 
to myself, for at the first go I committed the Freudian keyslip of typing «unrequired love». 

It is, I know, for I have experienced it perhaps twice in my life, an awful privilege to be too much loved and perhaps 
the kindest thing I ever did in my life was never to let Mattew know to what degree he had destroyed my peace and my 
happiness [10, c. 267]. 

Термінал 4 [тілесність неістоти]. Роман П. Акройда «London: the Biography» спрямовує читача в бік жит-
тєпису столиці європейської країни, яка постає в образі людини. У передмові до роману тілесність Лондона 
розкривається у контрастних співвідношеннях: зображенням його у формі юнака або, навпаки, потворним ве-
летнем у людській подобі: Whether we concider London as a young man refreshed and risen from sleep, therefore, 
or whether we lament its condition as a deformed giant, we must regard it as a human shape with its own laws of life 
and growth. Here, then, is its biography [4, c. 2]. 

Актуалізаторами сцени ПНС [ТРАВМАТИЧНИЙ ДОСВІД] є шість терміналів: [осуд], [страх], [біль], [хво-
роба], [криза], [смерть]. 

Термінал 1 [осуд]. Вигуки глядачів театральної вистави, які запрошують автора п’єси на уклін, насправді 
спричинюють йому душевну травму і спрямовані на демонстрацію осуду і зневаги до нього. Сцена відвертих 
вигуків незадоволення і глузування (hissing, boos, jeers, catcalls) після показу п’єси «Гай Дозвіль» змушує її 
автора Генрі Джеймса почувати себе ніяково: James looked stunned, bewildered, totally unable to understand 
what was happening, or how to react. He seemed paralysed, canted forward in the act of bowing, his pale plump face 
and bald brow thrown into relief by the dark beard and his black evening clothes. His mouth opened and closed once 
or twice, slowly and silently, like a fish in a bowl [13, c. 256]. 

Термінал 2 [страх]: And for a while I thought I would inherit my father’s lavish array of phobias: aerophobia…, 
acrophobia…, and nyctophobia, or fear of the night [5, c. 112]. 

Термінал 3 [біль]: I had a toothache on the day my first son was born. I had a toothache on the day my second 
son was born. I had a toothache on the day I communed so vitally with the spirit of Lucy Partington … [5, c. 122]. 

Термінал 4 [хвороба]. Автор шекспірівської біографії Роберт Най, хоча і в жартівливій формі, згадує так 
звані дитячі хвороби Шекспіра: The childhood of our immortal bard was not without the usual diseases. William 
Shakespeare caught the measles. William Shakespeare caught the jaundice. William Shakespeare had the whooping 
cough. William Shakespeare had the toothache. William Shakespeare had the pneumonie [15, c. 88-89]. 

Термінал 5 [криза]. Переживання кризи середини життя з неминучим прийняттям ідеї життєвого фіаско, 
творчих невдач Річарда Тала з роману М. Еміса «The Information» постає в образі камери: …the constant snatch 
of the camera’s mouth – it would take your reality, in the end. Yes, probably, the more you were photographed, the 
thinner it went for your inner life [20]. 

Термінал 6 [смерть]. Перші і останні рядки роману Д. Лоджа «Author, Author» присвячені докладному опи-
сові останніх днів життя Генрі Джеймса: … the distinguished author is dying – slowly, but surely. The author is 72. 
He has had an interesting and varied life, written many books, traveled widely, enjoyed the arts, moved in society (one 
winter he dined out 107 times) … The author is dying propped up in bed among starched sheets and plump pillows 
… [13, c. 3]. 

Сцена ПНС [НАРАТИВНА ПАМ’ЯТЬ] есплікується у п’ятьох терміналах: [індивідуальна пам’ять нарато-
ра], [ненадійність пам’яті], [пам’ять речей], [пам’ять смаку], [культурно-історична пам’ять]. 

Біографічна пам’ять як особливий вид пам’яті актуалізується у БН, розкриваючи специфіку усвідомле-
ної реконструкції власного минулого (суб’єктивне «я») чи історію минулого життя іншої особи (об’єктивно/
суб’єктивне «він/вона») крізь внутрішній світ власних спогадів. Пам’ять осмислюється наратором/персона-
жем як тонкий інструмент для подорожі в минуле, всередину себе; ним визнається, що вибірка епізодів з 
життя і фінальна версія його «я» залежить від можливостей його пам’яті, які кожен раз підтверджуються 
суб’єктивною природою спогадів. На циклічність при запам’ятовуванні подій указують темпоральні маркери 
відповідної семантики: next, after, once, now, today, ever before. 

Термінал 1 [індивідуальна пам’ять наратора]. Мартін Еміс висуває власну модель пам’яті – «цибулину 
пам’яті» (термін, запозичений Емісом із збірки поезій К. Рейна «The Onion, Memory»), з нескінченними ша-
рами, але із спільним вузлом. Ідеалізований образ загадкового зникнення кузини Люсі Партингтон стає вуз-
ловою точкою («цибулиною»), на яку нашаровуються спогади про різноманітні події із життя родини Емісів: 
With an ice-bag pressed against my cheek I sat among all the detritus, my heart still raw and swollen as I communed 
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with my murdered cousin. More than a hundred had been there that day. Their differing degrees of pain went back 
twenty years and would continue for another twenty, forty, sixty [5, c. 70]. 

Термінал 2 [ненадійність пам’яті]. Образ авторського «я», незважаючи на наявність конкретних біогра-
фічних фактів, залишається незавершеним через ненадійність пам’яті: We live, we die, we are remembered, 
we are forgotten. Not immediately, but in tranches. We remember our parents through most of their adult lives; our 
grandparents through their last third; beyond that, perhaps, lies a great-grandfather with a scratchy beard and a rank 
odour. Perhaps he smelt of fish [8, c. 218]

Термінал 3 [пам’ять речей]. Процес осмислення наратором оточуючого світу проходить шлях від предмет-
ного світу – до образів, які зберігає пам’ять, – аж до візуалізації подій крізь призму візуальної пам’яті: Houses 
have crumbled in my memory as soundlessly as they did in the mute films of yore, and the portrait of old French 
governess, whom I once lent to a boy in one of my books, is fading fast, now that it is engulfed in the description of a 
childhood entirely unrelated to my own [14, c. 438]. 

Термінал 4 [пам’ять смаку]. Властивість пам’яті виявляється також у закарбуванні і збереженні яскравих 
за силою сенсорних образів з відтінками смакової модальності (використання порівняння, метафори і ме-
тонімії) як одного із видів сенсорики, що актуалізуються в ракурсі тілесності: The fierce knot of admiration, 
resentment, shame and fury that tightened in the pit of my stomach is one of those background sensations of childhood, 
like the taste of lemon sherbet or tomatoes on fried bread, flavours that can be blown back on the wind of memory or 
association to torture and now, of course, to amuse [10, c. 67]. 

Термінал 5 [культурно-історична пам’ять]. Лондон у БН є вмістилищем культурної та історичної пам’яті, в 
якій народжується його минуле у порівнянні з теперішнім: Many of these institutions exist today, albeit in altered 
form, while others linger only in folk memory of London. The history of London is a palimpsest of different realities 
and lingering truths [4, c. 86-87]. 

Сцена ПНС [РЕЗУЛЬТАТ] заповнюється трьома терміналами: [неосяжність істини], [підсумок життєвого 
шляху], [оцінка життєвого досвіду]. 

Термінал 1 [неосяжність істини]. У біографії людини завжди залишаються темні плями, гіпотези, можливі 
варіанти: The end of my book is in sight, yet there are a number of things which I meant to include in it but which 
now there will be no room for. Here is the list of things despaired of, things that belong in my life Life of William 
Shakespeare but which now I must leave for others to write about … [15, c. 375-376]. 

Термінал 2 [підсумок життєвого шляху]: Eliot’s bleak summary of human life: birth, and copulation, and death 
[8, c. 17]. 

Термінал 3 [оцінка життєвого досвіду]. В кінці роману «Lunar Park» Елліс ототожнює себе з батьком, по-
вертається до холостяцького життя у Манхеттені, визнає, які батькові помилки він повторив і усвідомлює, 
скільки насправді спільного між ним і батьком, що вселяє надію на переоцінку сімейних цінностей: Lying in 
bed on 13th Street, I realized the one thing I was learning from my father now: how lonely people make a life. But I 
also realized what I hadn’t learned from him: that a family – if you allow it – gives you joy, which in turn gives you 
hope. What we both failed to understand was that we shared the same heart [9, c. 395]. 

Таким чином, фрейм-сценарій як динамічна когнітивна структура бере участь в організації вербалізованої 
інформації у межах БН і є найбільш релевантною для системного опису концептуалізації досвіду суб’єкта. Ви-
значено, що категоризація життєвого досвіду наратора/персонажа БН відбувається у 8 сценах і 30 терміналах 
фрейму-сценарію. Кінцеві позиції сцен заповнюються контекстуальною інформацією, яка профілюються у 
термінали, кількість яких визначається особливостями інтерпретації життєвого досвіду наратора/персонажа. 

Перспективу подальших досліджень становить вивчення тілесності як сполучної ланки між перцептивним 
образом свідомості і мовою тілесності, а також метафоричного потенціалу тілесності. 
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ПОлиПРЕДиКАТиВнЫЕ ЕДиниЦЫ  
СинТАКСиЧЕСКОй МОДЕли ТЕКСТОВ МЕДиА-жАнРА «СОВЕТ»

У статті проводиться аналіз мінімальної синтаксичної моделі жанру «Порада» розширеної структу-
ри, описуються предикативні одиниці, що входять в поліпредикативне утворення, розглядається їх кількісна 
представленість, досліджується видова картина, що відображає вибірковість деяких типів складних речень 
в порадах. 

Ключові слова: медіа-жанр «Порада», предикативна одиниця, поліпредикативне утворення, синтаксична 
модель, синтаксичний зв’язок, складні речення, підрядні частини. 

В статье проводится анализ минимальной синтаксической модели жанра «Совет» расширенной 
структуры, описываются предикативные единицы, входящие в полипредикативное образование, рассматри-
вается их количественная представленность, исследуется видовая картина, отражающая избирательность 
некоторых типов сложных предложений в советах. 

Ключевые слова: медиа-жанр «Совет», предикативная единица, полипредикативное образование, син-
таксическая модель, синтаксическая связь, сложные предложения, придаточные части. 

This article analyzes the syntactic minimal model of the genre «Advice «extended structure described predicative 
units included in Polypredicative composition, discusses their quantitative representation is investigated kinds of 
patterns, reflecting the selectivity of certain types of complex proposals to the advice. 

Keywords: media genre «Advice» predicative unit Polypredicative composition, syntactic model, syntactic 
relations, complex sentences, subordinate part. 

Проблемам синтаксических и стилистических особенностей газетно-публицистического стиля посвящены 
работы лингвистов Г. Н. Акимовой [1], Н. С. Валгиной [2], Г. О. Винокура [3], В. Г. Костомарова [5], К. А. 
Роговой [6], Г. С. Шалимовой [7] и др. Однако синтаксические конструкции собственно советов, по нашим 
сведениям, не получили достаточного освещения в научной литературе. 

Данная статья представляет собой исследование полипредикативных синтаксических моделей, репрезен-
тируемых в жанре «Совет». 

Цель предполагает решение следующих задач: 
а) рассмотреть количественную представленность предикативных единиц, включённых в полипредика-

тивное образование;
б) описать виды предикативных единиц, входящих в полипредикативное образование;
в) проанализировать высокочастотность использования сложных конструкций с подчинительной связью. 
Несмотря на то, что газета рассчитана на быстрое и однократное восприятие текста, всё-таки главнейшим 

для средств массовой коммуникации является требование наиболее полного донесения информации, разъя-
снение её сути, чем и объясняется использование полипредикативных синтаксических образований в советах, 
включающих в свою структурную модель несколько предикативных единиц. Использование авторами сове-
тов более сложных полипредикативных синтаксических моделей составляет большую часть проанализиро-
ванных нами рекомендаций. Такие синтаксические полипредикативные образования мы квалифицируем как 
советы минимальной синтаксической модели расширенной структуры. 

Примерами сложных предложений (полипредикативных единиц) могут служить следующие тексты советов:
Cоветы на все случаи жизни 
Лимоны сохранят свежесть длительное время, если их сложить в стеклянную банку, залить холодной 

водой и менять эту воду ежедневно. 
В коробки, где хранятся сапоги, теплые ботинки, положите нафталин или высушенные апельсиновые 

корки, чтобы предупредить появление моли (Украинский пенсионер, 2009, № 7). 
Обратим внимание на структуры советов минимальной конфигурации, имеющих более сложные синтак-

сические модели. Каждый из вышеприведённых советов имеет несколько компонентов. Эти компоненты яв-
ляются предикативными единицами, но не простыми предложениями, поскольку не имеют интонационной 
законченности; только всё полипредикативное образование в целом является сложным предложением и еди-
ным синтаксическим целым. 

Поскольку более сложная синтаксическая модель состоит из нескольких компонентов (предикативных 
единиц), нам представляется необходимым рассмотрение их количественной представленности в полипре-
дикативном образовании. В результате анализа было выявлено, что в полипредикативную синтаксическую 
модель могут включаться:

– 2 предикативные единицы: 
Совет, а вдруг пригодится?
Рыба не будет прилипать к сковородке, если при обжаривании всыпать в растительное масло немного 

соли (Украинский пенсионер, 2009, № 29). 
Советы на все случаи жизни
Чтобы овощи быстрее сварились, надо подержать их предварительно в небольшом количестве подсолен-

ной воды (Украинский пенсионер, 2009, № 9);
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– 3 предикативные единицы:
Наш совет
Советы
Чтобы долго радовал букет
Если необходимо ускорить расцветание букета, нужно на 4 л воды добавить 1 чайную ложку селитры 

или 2 чайные ложки спирта, в котором растворить чуть-чуть нашатыря (Моя прекрасная дача, 2009, № 9). 
– 4 предикативные единицы:
Советы на все случаи жизни
Свежие жирные и маслянистые пятна со светлых тканей можно удалить так: посыпать загрязнённый 

участок порошком мела, мел оставить на 2-4 часа, чтобы он успел вобрать в себя загрязнения, а затем уда-
лить простым встряхиванием (Украинский пенсионер, 2009, № 9). 

– 5 предикативных единиц:
Вредные советы туристам
По приезде сразу же сдайте вещи в камеру хранения, а номер камеры и шифр запишите на бумажку круп-

ными цифрами или громко произнесите вслух, если вы вдруг всё-таки забудете, есть шанс, что служащие 
камеры или случайные свидетели вам всё напомнят (Телек, 2009, № 12). 

Исходя из наблюдений над фактическим материалом, мы пришли к выводу, что наиболее широко пред-
ставлены в полипредикативных синтаксических образованиях двухкомпонентные – 6,75 % и трёхкомпонен-
тные – 2,4% конструкции. Такое относительно небольшое количество компонентов, на наш взгляд, может 
быть объяснимо требованиями, предъявляемыми к информационным жанрам публицистики, к коим отно-
сится и исследуемый нами жанр: форма информационной заметки должна отличаться точностью и ясностью 
изложения. Полипредикативная конструкция, состоящая из двух – трёх структурных элементов, как мы счи-
таем, лучше всего отражает логическую структуру мысли адресанта, которую он пытается донести до массо-
вого читателя. 

Вышеизложенные наблюдения позволяют нам сделать вывод: малокомпонентные полипредикативные еди-
ницы минимальной синтаксической модели советов расширенной структуры обладают чётко просматриваю-
щейся смысловой наполняемостью и ясны для восприятия, поскольку легко членятся на простые предложения. 

Анализ полипредикативных единиц минимальной синтаксической модели показал, что подавляющее 
большинство их (10,25 %) имеет подчинительную связь, поскольку сложноподчинённые предложения значи-
тельно богаче и многостороннее по своим стилистическим и семантическим особенностям [4]. 

Изучение языкового материала в области стилистики на современном этапе развития позволило лингви-
стам говорить о том, что сложноподчиненные предложения как бы «приспособлены» для выражения слож-
ных смысловых и грамматических отношений [4]. Анализируя широкое использование в советах сложных 
конструкций, мы пришли к выводу, что причина такой тенденции заключается в выражении содержательных 
возможностей моделей с подчинительной связью: сложноподчинённые предложения позволяют не только 
точно сформулировать тот или иной тезис-рекомендацию, но и подкрепить его необходимой аргументацией, 
дать доказательное обоснование, а такое аргументированное доказательство является неотъемлемой компо-
зиционной составляющей изучаемого нами информационного жанра периодики. Проиллюстрируем свои су-
ждения:

Советы на каждый день молодой хозяюшке
Готовим птицу
Чтобы образовалась румяная корочка при поджаривании кур и цыплят, их необходимо смазывать густой 

сметаной (Хозяин, 2008, № 26). 
Приведённые выше сложноподчинённые конструкции состоят из ядерного (главного) компонента, содер-

жащего утверждение в виде совета их (кур и цыплят) необходимо смазывать густой сметаной, и зависимого, 
в котором советчиком даётся доказательное и логическое обоснование суждения (с какой целью, зачем, ка-
кого желаемого результата добьётся применяющий совет): чтобы образовалась румяная корочка при поджа-
ривании. 

Анализируя количественно-видовую картину, отражающую избирательность некоторых типов сложно-
подчиненных предложений в советах, отметим, что, как правило, это сложноподчинённые предложения с 
придаточными:

– условия – 3,95 %
Полезные советы
Если молния на сумке или кошельке стала плохо застёгиваться, потрите её кусочком свечи (Марь Ванна, 

2008, № 9). 
– цели – 3,45 %
Наш совет
Чтобы растения были крепче, а цветки крупнее, высаживайте кларкию прямо в грунт, можно даже под 

зиму (Моя прекрасная дача, 2009, № 9). 
Гораздо реже в советах используются сложноподчинённые предложения с придаточными:
– причины – 1,75 %
Советы хозяйкам
Именно потому, что диагностика гальминтозов затруднительна, а распространённость огромна, целе-

сообразно проводить противопаразитарное лечение профилактически (Аргументы и Факты Здоровье, 2008, 
№ 29). 
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– определительные – 1,1 %. В основном эти конструкции используются в советах целителей, магов, экс-
трасенсов: 

Советы врача-астролога на декабрь 2008 года
31 декабря. Единственный из лунных дней месяца, когда принимаемая пища полностью усваивается (Ма-

гия, 2008, № 11). 
Другие виды придаточных предложений практически не представлены в жанре «Совет» или имеют еди-

ничный характер употребления. 
Опираясь на проведённое исследование, отметим, что высокочастотными являются сложноподчинённые 

предложения с придаточными цели и условия, что, по нашему мнению, обусловлено прагматической сущно-
стью исследуемого нами жанра, ведь совет отражает план действий с целью достижения желаемого резуль-
тата или выражает обусловленность осуществления действий, при которых рекомендация будет эффективна. 

Наблюдения над полипредикативными конструкциями в советах показывают, что процентные показатели 
использования сложносочинённых и бессоюзных сложных предложений гораздо ниже сложноподчинённых: 
сложносочинённые конструкции составляют 1,15 % советов минимальной конструкции, а бессоюзные слож-
ные предложения – 0,5 %. Причина такого сравнительно редкого употребления их в текстах советов мини-
мальной конструкции может заключаться в том, что сложносочиненные предложения не выражают всего 
многообразия целевых, условных, временных и других связей, возникающих между предикативными еди-
ницами в публицистических текстах, а бессоюзные предложения, прежде всего, характерны для разговорной 
речи. В бессоюзных предложениях связи менее четки, поскольку роль логических скреп берут на себя не 
союзы, а эмоциональные ритмомелодические признаки, которые гораздо большую роль играют в разговорной 
речи, чем в речи письменной, рассчитанной на восприятие текста в чтении [4]. 

При рассмотрении и анализе полипредикативных единиц минимальной синтаксической модели советов, 
нам представляется необходимым коснуться ещё одного критерия рассматриваемых конструкций: их длины. 

Слишком многочленное предложение в совете может оказаться тяжеловесным, громоздким, и это, без-
условно, затруднит его восприятие. Однако было бы глубоким заблуждением считать, что советчики отдают 
предпочтение коротким, «лёгким» фразам. В текстах советов используются как полипредикативные единицы 
без осложнения частей, так и осложненные различными элементами. В качестве примера сошлёмся на такие 
тексты советов:

• сложные предложения без осложнения частей
Советы против мигрени
Чаще принимайте душ: отрицательные ионы проточной водой снимают стресс. (Украинский пенсио-

нер, 2009, № 1). 
• осложненные предложения 
Советы на все случаи жизни
Прибивая доску, вбивайте гвозди не строго вертикально, а под углом, причём каждый гвоздь в разную 

сторону (Украинский пенсионер, 2009, № 32). 
Таким образом, мы видим, что советы минимальной синтаксической конструкции, несмотря на ограничен-

ность рамками одного предложения, могут содержать самую разнообразную информацию и иметь достаточно 
широкий видовой спектр. Наш материал подтверждает, что, они могут быть оформлены по-разному: как еди-
ное развернутое высказывание с непрерывностью и последовательностью синтаксической связи, с вербально 
выраженными подчинительными отношениями или иметь форму простого предложения. Минимальные мо-
дели советов могут быть выразительными и эмоциональными. Причина такого разнообразия связана с воздей-
ствующей функцией советов, имеющих установку преднамеренного воздействия на получателя информации. 
Существование таких советов обусловлено необходимостью широкого и вместе с тем лаконичного информи-
рования массовой читательской аудитории. 
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лІнГВАлЬнІ ОСОБлиВОСТІ БРиТАнСЬКОГО  
ТА УКРАЇнСЬКОГО ДІАлОГІЧнОГО ДиСКУРСУ У ЧАТІ 

Статтю присвячено дослідженню лінгвальних особливостей чат-діалогу у британському та українсько-
му Інтернет-просторі. Виявлено відмінності впливу з використанням графічних, графіко-фонетичних, мор-
фологічних, лексичних та синтактичних засобів мови та мовлення. 

Ключові слова: діалог, чат, мовні та мовленнєві одиниці, вплив. 

Статья посвящена исследованию лингвальных особенностей чат-диалога в британском и украинском Ин-
тернет-пространстве. Установлены отличия влияния с использованием графических, графико-фонетичес-
ких, морфологических, лексических и синтаксических средств языка и речи. 

Ключевые слова: диалог, чат, языковый и речевые единицы, влияние. 

The article is devoted to the study of the lingual peculiarities of a chat dialogue in the British and Ukrainian 
Internet space. The allomorphic features of impact through the usage of graphical, morphological, lexical, syntactical 
means of language and speech are revealed. 

Key words: dialogue, chat, language and speech units, influence. 

Актуальність теми статті зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій на вивчення 
комп’ютерно-опосередкованого діалогічного дискурсу різного типу [1; 2; 3; 4; 5]. Метою роботи є встанов-
лення лінгвальних особливостей чат-діалогу у сучасному британському та українському Інтернет середовищі. 
Об’єктом дослідження є лінгвальні особливості різнотематичних британських та українських веб-чатів, а 
предметом – мовні та мовленнєві засоби створення їх просторів (матеріал дослідження – 10000 слів в кожно-
му випадку). Наукова новизна полягає в тому, що вперше встановлюються ізоморфні та аломорфні лінгвальні 
ознаки комунікації британського та українського чату. 

Чат (від англ. «to chat» – розмовляти) – засіб обміну повідомленнями в комп’ютерній мережі в режимі 
реального часу. Така віртуальна взаємодія реалізується у груповому спілкуванні за допомогою програм мит-
тєвого обміну повідомленнями на тому або іншому сайті невеликими за обсягом повідомленнями будь-якої 
тематичної спрямованості [2, с. 19]. В сучасному світі чат є прототиповим зразком синхронної комп’ютерно 
опосередкованої комунікації, націленої на досягнення комфортного, тривіального за тематикою, масового за 
масштабами та ієрархічно неструктурованого спілкування, яке протікає в режимі 24/7/365 [3, с. 15]. 

Як найбільш інтерактивна форма віртуальної комунікації, чатлайнова комунікація є новим різновидом 
розмовного жанру – змішаним типом усно-писемного мовлення (talking in writing), що відбувається в опе-
ративному режимі, не має темпорально-просторових обмежень реального світу та дозволяє вести інтенсивний 
обмін повідомленнями [4, с. 5]. При цьому швидкісна комунікативна ситуація не дозволяє користувачам чату 
читати усі повідомлення, текстовий продукт чат-спілкування не розрахований на повторне прочитання, пе-
редбачаючи одноразову реалізацію. 

Тож, текстовий масив чату становить швидкоплинний феномен, що постійно змінюється, чим почасти по-
яснюється його інформативна малоцінність [3, с. 11]: у чаті процес спілкування виявляється значно важливі-
шим від того, що повідомляється в цьому процесі. Відповідно при цьому не звертається увага на граматичну 
правильність речень, орфографічні помилки, пунктуаційну оформленість як ознаки неформального стилю 
спілкування [5]. У чатах формується комунікативна одиниця «коло своїх», для якої притаманний аграматизм 
комунікації [1, с. 512]. Тому, беручи до уваги якісний аспект чат-комунікації, чат-комунікацію визнача-
ють як неконтактне, фатично вмотивоване, неформальне синхронне спілкування значної кількості людей, 
здійснюване, не за правилами даної мови, у формі письмового поліділогу за допомогою використання Інтер-
нет-ресурсів у режимі он-лайн [3, с. 3]. Фатична вмотивованість та фантомність суб’єктів чат-спілкування 
корелює з надлишковістю мовленнєвих зусиль та експансією мовленнєвого ланцюга [3, с. 17]. 

Британські та українські чати використовують стилістичні та нестилістичні засоби графіко-фонетичного, 
морфологічного, лексичного та синтаксичного рівнів для здійснення впливу на інших комунікантів. Перш 
за все, відмічаємо, що мовна структура українських чатів відрізняється від британських тим, що текстові 
повідомлення, написані українською мовою, можуть перемежовуватись російськомовними повідомленнями, 
наприклад, 22:10:41 Vano) Дядя_Pинo: буває), 22:10:46 Дядя_Pинo [22:10:24] да я вообще один на миллион) 
або мати русизми у своїй структурі: укр. 23:09:08 Бyбoчкa) y-3бeк): та бо мені надоїли твої зміни настрою, 
я тобі ше по тел обясняла; іншомовність в британських чатах не було виявлена. Крім того, спостерігаються 
випадки вкраплення українських слів у російське мовлення 15:07:40 Allezander Krays1985: [15:07:09] откуда 
у тебя смиття если ты ничего не жрешь?, 22:18:19 эээ нєєє, теж саме спостерігаємо, але на прикладі 
фонетично представлених російських слів в українському мовленні: 22:49:32 caм_coбi_peжиcep нaтycя: ну 
да.. ми вже як то кажуть провєрєнниє врємєнєм.. і........)))), що спрямовано на концентрацію уваги чатланів 
на виділеному слові чи словосполученні, яке може нести стилістичне навантаження, зокрема у вищезазначе-
них випадках – іронію. 

На графічному рівні фіксуємо явище «мультиплікації», яка в орфографії виявляється у збільшенні літерно-
го складу слів: англ. [17:27:14] <scotsgal> woooooooo nice one , [20:07:54] <Ragnarok> yummy fooooood та 
укр. 21:37:18 Чoккep пoчти_пpoзpaчный_ник: [21:36:55] гггг, а також у кількості використаних пунктуацій-
© О. О. Борисов, 2014



41Серія «Філологічна». Випуск 48

них знаків: англ. Rickyg1978 I’m looking for a band to front... anyone in Lincoln?? LikeComment4 hours 45 minutes 
ago та укр. 22:17:40 bmw540 заморожена!!!!!!!!! . Використання великих літер регістру шрифта свідчить 
про постановку емфатичного наголосу на слові у репліці, а також передачу підвищеного тону мовлення мовця 
(зокрема крику): англ. jambutty aha found out a way for fat dee dee too stop looking at profile BLOCKED :D 2 
hours 28 minutes ago; AndyHD … seeing as the only significant transition that happens DURING the experiment is 
the breaking of the SoundBarrier. 2 hours 44 minutes ago та укр. 21:26:51 t_h_e_c_o_l_d thinking_out_loud: М А 
Р Е Л Л А А А А А А. Безперечним є те, що з відтворенням акустичного образу продукованої репліки відбу-
вається підвищення її експресивної складової – свідчення про емоційність спілкування та бажання створити 
більший ефект впливу. 

Різноманітні відхилення від стандартного чи від раніше стандартно використаного чатланами 
типу, розміру, кольору, регістру шрифта, інші способи виділення слова свідчить про намагання са-
мопрезентації мовців (виділитися серед інших) та цілеспрямоване спрямування уваги інших учас-
ників на тому чи іншому фрагменті повідомлення, наприклад, англ. bimichele NO SINGLE GUYS 
I DONT TALK TO YOU 3 hours ago; cobblers67 awwwwwwww, that seems a bit harsh Bi, but hey ho 
I’m not single, :) hello 3 hours 43 minutes ago; та укр. 21:35:10 нiжнa Volksen: а ти чим займатимешся на весіллі?

 (синій шрифт); 21:35:09 нiби_нopмaльнa Пcиxiaтp_з_лoпaтoЮ: В мене їх мало і мені з ними добре))) (зви-
чайний шрифт), 21:34:54 ПiД_ЦиM_HiKoM_HE_БyB bmw540: ок, поговоримо як ти мене пробив... цікаво 
однако (жирний курсив). 

Оригінальним для українського чату та надзвичайно ефективним в плані звернення уваги під час поста-
новки логічного чи емфатичного наголосу мовцем є кодування літер українського слова літерами англійсько-
го мовлення: 20:38:04 нiби_нopмaльнa Maгнiт: Ну то все, як в Львів ми не їдемо, то в гори вже njxyj [точно] 
мусимо пити)). 

Характерним для британських та українских чатів є граматично завершені речення незавершені / не-
дооформлені пунктуаційно: англ. [17:24:56] <scotsgal> still wrong though steve in my humble opinion та укр. 
22:00:03 Пoзитив4ик любий рух може викликати резонанс і тільки униле буде сидіти далі і постити свої 
цинічні коментарі реагуючи таким чином на кожні новини. Швидкість усно-писемної комунікації передбачає 
уникнення зайвих зусиль у вигляді вживання нормативних пунктуаційних знаків. 

На морфологічному рівні в мовленні британських та українських чатів спостерігається активна дія усічен-
ня та абревіації. Ізоморфність полягає у випадках різнотипного усічення 

− іменників: англ. [20:07:46] <steve> im sure the celebs knew who was bottom two anna-
lee, Amycharlotte On my way to my mum LikeComment4 hours 32 minutes ago, [17:24:59] 
<BatFink> confused?? u dunno if ur straight lesbian or bi thekelly?? та укр. 22:14:33 Merjachka 
2014. Не бійся за мене, ма, 17:16:07 Бyбoчкa) Лacкaвий_Maй... : щас скачаю на комп… 
21:47:19 Volksen ПiД_ЦиM_HiKoM_HE_БyB: а їх хіба адміни бачать???;

− прикметників (тільки для англійського мовлення): англ. [20:06:34] <dan32> how ru you hun; 
− прислівників: англ. britishlover21 Thanks guys =) and ill def try that та укр. 22:16:29 meow-meow 

яBacЛюбилЯбылДeбил: та нє, вроді норм. 
− дієслів (в три рази більше прикладів в українському мовленні): англ. [17:22:36] <Yorkiepud> i dont perv 

at profiles та укр. 20:41:01 Volksen нiби_нopмaльнa: [20:40:13] тре [треба] напарницю ше найти, 22:23:27 
bmw540 vika1704: з Валодью не зустр [зустрічалася]? 21:43:47 Volksen нiжнa: …народиш 3 дітей інакше 
буш [будеш] казати. 

Аломорфність мовлення британців виявляється в наявності широкого спектру абревіатур комп’ютерного 
сленгу, відомого всім чатланам, що полягає у «згортанні» словосполучень й фраз: TBF (to be frank), BRB (be 
right back), BBW (be back whenever), TBH (to be honest), PSML (piss myself laughing), ATM (at the moment) тощо, 
наприклад, [20:06:59] <jet888> tbh i think global warming will be good in a way, [17:23:51] <atomantmusic> brb. 

Для українського чат-мовлення цей феномен не є характерним: було знайдено лише випадок втрати го-
лосної всередині та кінця слова «спасибі» – СПС – як результат змішаного усічення (21:25:42 ЧУЧУHДPик 
Лacкaвий_Maй... : оо. спс!) та запозичення ОМГ (oh, my god) (Desmond Nitro_Gas: ОМГ!!! Я думав хоч якась 
сіра речовина в тебе присутня…) – смислово достатні графічні форми слова та словосполучення. В англій-
ському мовленні відмінною ознакою є наявність звукових абревіатур: would–wud, you – u, kiss-х, are u – ru: 
[20:06:34] <dan32> how ru you hun [17:29:52], <BatFink> u deserve it Man_In_The_Box, [17:25:33] <thekelly> i 
was drunk n yellin at him in his house. 

Аломорфним є функціонування абревіатур з елементами технократичного письма, типу англ. b4 (3) (циф-
рові абревіатури): [17:25:37] <fran87> and was this b4 or after u had drank lol, & – and (клавіатурні абревіатури); 
CanaryFace Pulled pork baguette with melted cheese & jalapeños mmmmm! 4 hours 12 minutes ago. 

Специфічною ознакою українського мовлення є відповідь співрозмовника дієсловом, яке не стоїть в пер-
шій особі однині: 

20:32:11 Volksen нiби_нopмaльнa: [20:30:24] шари любиш ганяти??? 20:33:33 нiби_нopмaльнa Volksen: 
Привіт) Любиш, але дуже давно робила) (друга особа однини);

20:30:13 oчeнь_кpyт Maгнiт: [20:27:56] я вкладатиму)))
20:32:06 Maгнiт oчeнь_кpyт: вкладати тільки після весілля))) (неособова форма дієслова). 
Структурно-синтаксичні ознаки віртуального чат-дискурсу, на відміну від блогів, хоча й з загальною 

установкою комунікантів на правили та норми письмового мовлення, характеризуються чіткою тенденцією 
орієнтації на моделі усного мовлення: функціонують прості розгорнуті та нерозгорнуті еліптичні речення, які 
підкреслюють динамізм ситуації спілкування. Складносурядні та складнопідрядні речення, розбиваються на 
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прості речення, які можуть йти одне за одним без пунктуаційних знаків, відбиваючи швидкоплинність кому-
нікації: англ. sparkles51 i cant cope no grandson yet, daughters due date today hurry up lad your stressing nanny 
out lol 1 hours 36 minutes ago; Poeticalman333 I feel blue but wont put my hurts on you all in this life I deal with 
each day means all I do is hide away i’m there for any other but myself its like I sit upon the shelf and all my dreams 
have lost… 5 hours 33 minutes ago та укр. 20:27:56 Maгнiт нiби_нopмaльнa: в мене довге русяве волосся але 
дуже густе то з ним роботи є, доглядати дуже важко, а вкласти гарно то йде часу немерянно))) мені б таку 
сестричку як ти))) А що любиш з того що я? 21:21:25 t_h_e_c_o_l_d thinking_out_loud: ціхо будь а то візьму 
листочок напишу на ньом твоє їм*я і … на нього. 

З іншого боку, прості речення в потоці мовлення об’єднуються в складні конструкції: англ. [20:07:46] 
<steve> im sure the celebs knew who was bottom two anna-lee, as they would have chatted about what times they 
got, or manybe they wasnt given the times when they did the skiing та укр. 21:39:22 ПiД_ЦиM_HiKoM_HE_БyB 
Volksen: просто, але то не до мене питання, всеодно нічого не взнають про мене навіть якщо пробють....  
 В цілому, чат орієнтується на розмовне мовлення. Аналіз британського та українського чат-мовлення від-
биває подібну картину співвідношення простих та складних речень. Так, загальна кількість простих речень в 
британському мовленні складає 85% (535 речень), в українському – 65% (613 речень). В британському мов-
ленні кількість складних речень складає 95 (15%) (складносурядні – 76 (12%), складнопідрядні – 19 (3%)). В 
українському мовленні кількість складних речень складає 35% (складносурядні 26% (245) та складнопідрядні 
9% (86)). 

Отже, веб-чат припускає взаємодію учасників віртуального дискурсу в режимі реального часу за допомо-
гою обміну на тому або іншому сайті невеликими за обсягом повідомленнями будь-якої тематичної спрямо-
ваності, доступними для одночасного сприйняття багатьма комунікантами. Інформаційна малоцінність таких 
повідомлень сигналізує про, переважно, фатичний характер такого, передусім, неформального спілкування, 
яке здійснюється за правилами усної розмови. Аломорфність та ізоморфність британських та українських 
чатів виявляється на графічному, графіко-фонетичному, морфологічному, лексичному, синтактичному рівнях 
аналізу електронного діалогу. Перспективою роботи є порівняння особливостей вживання емотиконів в бри-
танському та українському чат-дискурсі. 
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ДІАлОГІЧний лЮБОВний ДиСКУРС: РЕАлІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕнТАЦІЇ В 
МОВлЕннЄВОМУ жАнРІ «ЗнАйОМСТВО» (нА МАТЕРІАлІ ТВОРЧОСТІ ТОМАСА ГАРДІ)

Статтю присвячено розгляду особливостей реалізації стратегії самопрезентації в межах мовленнєво-
го жанру «знайомство» любовного фікціонального дискурсу. Розкрито місце та роль жанру в континуумі 
любовного дискурсу. Виділено низку базових тактик, що сприяють реалізації стратегії самопрезентації та 
здійснено детальний аналіз кожної із них. 

Ключові слова: любовний дискурс, діалог, мовленнєвий жанр, комунікативна стратегія, комунікативна 
тактика.

Статья посвящена рассмотрению особенностей реализации стратегии самопрезентации в рамках рече-
вого жанра «знакомство» любовного фикционального дискурса. Раскрыты место и роль жанра в континууме 
любовного дискурса. Выделен ряд базовых тактик, способствующих реализации стратегии самопрезентации, 
а также осуществлен подробный анализ каждой из них. 

Ключевые слова: любовный дискурс, диалог, речевой жанр, коммуникативная стратегия, коммуникатив-
ная тактика.

The article examines the features of the self-presentation strategy within the speech genre «acquaintance» in 
fictional love discourse. It describes the role and place of the genre in the continuum of love discourse. It presents the 
basic tactics of self-presentation strategy and a detailed analysis of each of them. 

 Keywords: love discourse, dialogue, speech genre, communicative strategy, communicative tactic. 

Специфіка міжособистісної комунікативної взаємодії індивідів в повній мірі проявляється в сфері любов-
ного спілкування. Формування та функціонування діалогічного любовного дискурсу як в цілому, так і окре-
мих його жанрів становить значний інтерес для лінгвістичного дослідження. 

Актуальність статті визначається загальною комунікативно-функціональною спрямованістю сучасних 
лінгвістичних досліджень. Об’єктом дослідження статті є діалогічний любовний дискурс, а предметом – ре-
алізація стратегії самопрезентації в мовленнєвому жанрі «знайомство» в межах любовного дискурсу романів 
Томаса Гарді. 

Перша зустріч та знайомство майбутніх закоханих мають принципове значення для подальшого розвитку 
їх стосунків. Стосунки, що виникають на основі атракції між двома індивідами, матимуть подальше про-
довження, а її відсутність зменшує таку можливість [14, с. 88]. Цю думку підтверджує й проведений аналіз 
досліджуваного матеріалу: виникнення взаємної атракції між співрозмовниками вже в процесі знайомства 
(а іноді й до нього, за допомогою попереднього «придивляння», або отримання інформації про майбутнього 
співрозмовника з додаткових джерел) є запорукою розгортання взаємного любовного почуття. У випадку ж 
виникнення атракції з боку лише одного з комунікантів, любовні стосунки розвиваються у бік негативної по-
ляризації, романтичне почуття є невзаємним або ж приносить парі страждання. 

Мовленнєвий жанр «знайомство» реалізується в соціальних ситуаціях, що включають двох чи більше лю-
дей, які входять в безпосередню близькість один до одного та створюють спільний комунікативний простір 
для того, щоб мати можливість спостерігати один за одним [7, с. 18]. 

В процесі першої комунікативної взаємодії, що реалізується в мовленнєвому жанрі «знайомство», однією 
з провідних стратегій співрозмовників є самопрезентація, оскільки збільшення взаємної обізнаності призво-
дить до збільшення довіри та скорочення соціальної дистанцінії між мовцями. 

Хоча стратегія самопрезентації привертала увагу дослідників здебільшого в межах політичного дискурсу, 
зокрема в мовленнєвих жанрах «політичні дебати» та «політична промова» (Сафіна Р. А. [6], Заікіна Ю. А. [4], 
Атьман О. А. [1], Дубских А. І. [3]), дотримуємося думки О. І. Іссерс, яка вважає, що стратегія самопрезентації 
в тій чи іншій мірі присутня у будь-яких умовах комунікації у якості допоміжної стратегії [5, с. 74]. Для мов-
леннєвого жанру «знайомство» стратегія самопрезентації є провідною та може бути визначена як управлін-
ня сприйняттям реципієнта шляхом цілеспрямованого привертання його уваги до таких особливостей свого 
зовнішнього вигляду, своєї поведінки, ситуації, які запускають механізм соціального сприйняття [2, с. 26]. 
Слід зазначити, що мається на увазі «штучна», цілеспрямована самопрезентація, на відміну від «природньої», 
такої, що властива всім людям та реалізується мимовільно та неусвідомлено. 

Наявні декілька безпосередніх причин, що спонукають суб’єкт до реалізації комунікативної стратегії са-
мопрезентації:

• внутрішнє спонукання – суб’єкт прагне до саморозкриття виходячи із власних міркувань прагматично-
го та емоційного характеру;

• зовнішнє спонукання:
– норми етикету – суб’єкт вдається до самопрезентації у зв’язку із необхідністю дотримання соціально-

культурних норм знайомства (наприклад, під час знайомства необхідно назвати власне ім’я тощо);
– інтерогативна стратегія співрозмовника – суб’єкт вдається до самопрезентацію у зв’язку із необхідністю 

відповіді на прямі запитання співрозмовника. 
Стратегія самопрезентації реалізується за допомогою низки комунікативних тактик. Так, І. Джонс та  

Т. Піттман визначають стратегію самопрезентації як поведінкову реалізацію прагнення влади в міжособис-
тісних стосунках та виділяють п’ять її тактик: 1) бажання сподобатися (ingratiating), що реалізується за до-
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помогою люб’язності, схвалення, доброзичливості, лестощів та допомагає досягти «влади харизматичності»; 
2) самореклама (self-promotion), що реалізується за допомогою демонстрації своїх знань та вмінь і допомагає 
досягти «влади експерта»; 3) залякування (intimidation), що реалізується за допомогою погроз та допомагає 
досягти «влади страху»; 4) пояснення прикладом (exemplification), що реалізується за допомогою демонстрації 
моральних переваг та допомагає досягти «влади наставника»; 5) благання (supplication), що реалізується за 
допомогою демонстрації слабкості та допомагає досягти «влади співчуття» [13]. 

Аналіз реалізацій мовленнєвого жанру «знайомство» в фікціональному дискурсі Томаса Гарді продемон-
стрував, що стратегії благання та залякування не використовуються співрозмовниками-майбутніми закохани-
ми під час першої комунікативної інтеракції. Окрім того, на нашу думку, запропонована класифікація тактик 
самопрезентації потребує подальшого доповнення. 

Заслуговує уваги також концепція самопрезентації, запропонована Яном Свенневігом, який вважає, що за 
допомогою перформативних мовленнєвих актів особистості презентують себе іншим мовцям у формі трьох 
базових образів: набору почуттів та емоцій (емоційне Я), позиції у соціальній структурі, включно з певними 
правами та обов’язками (соціальне Я), моделі світу (когнітивне Я) [15, с. 33]. 

Виходячи із вищезазначених концепцій, виділяємо низку тактик, що використовуються для реалізації ко-
мунікативної стратегії самопрезентації у мовленнєвому жанрі «знайомство» в любовному фікціональному 
дискурсі. 

1. Тактика передачі об’єктивної інформації про себе. Адресант повідомлює адресату фактичні дані про 
себе (ім’я, вік, професія, походження, тощо) з метою самоідентифікації. Інформація, що передається за до-
помогою цієї тактики, є об’єктивною та здебільшого відповідає дійсності. У межах цієї тактики відбувається 
формування у співрозмовника образу соціального «Я» адресанта. 

• «I am Mr. Springrove. I passed Corvsgate Castle about an hour ago, and soon afterwards met your brother 
going that way.»[10]. За допомогою констативних мовленнєвих актів Стівен повідомляє співрозмовниці своє 
ім’я та посилається на спільного знайомого – її брата. Така самопрезентація відповідає етикетним нормам по-
ведінки та допомагає встановити більш довірчий тон подальшій інтеракції. 

• «Never mind me. I am Mr d’Urberville. Have you come to see me or my mother?» [11]. Адресант повідомляє 
Тесс своє ім’я та імпліцитно вказує на свій соціальний стан та стосунок до господині дому, до якої прийшла 
Тесс. Це допомагає дівчині, яка зніяковіла після появи незнайомого чоловіка, прийти до тями та пояснити 
йому мету свого візиту. 

2. Тактика ототожнення, що полягає в демонстрації своєї приналежності до певної соціальної, економіч-
ної, статусної групи. При цьому зазначена група має володіти певним рівнем престижу, що підвищує адресан-
та в очах співрозмовника та створює його позитивний образ. 

• «You should come to some of our yeomanry sprees in Casterbridge or Shottsford-Forum. O, but the girls do 
come! The yeomanry are respected men, men of good substantial families, many farming their own land; and every 
one among us rides his own charger, which is more than these cussed fellows do» [12].

Фестус пишається своєю приналежністю до йоменського полку і перелічуючи принади та переваги вій-
ськових-йоменів, зараховуючи себе до них, одночасно підкреслює свою значущість і позитивні риси (respected 
men, men of good substantial families, many farming their own land). Він підкреслює свою приналежність збірним 
займенником us (and every one among us) та our (our yeomanry sprees) протиставляє групу своєї приналежності 
іншим людям (which is more than these cussed fellows do). При цьому адресант обирає такі характеристики 
військових йоменського полку, які б характеризували його як гідного чоловіка та потенційного романтичного 
партнера в очах жінки-адресата (як поважність, походження, земельні володіння). 

• «O, Miss Aldclyffe’s companion. Then will you be kind enough to take a subscription to her? She sent to me this 
afternoon to ask me to become a subscriber to her Society, and I was out. Of course I’ll subscribe if she wishes it. I 
take a great interest in the Society» [12].

Під час своєї першої комунікативної інтеракції з Цитерією містер Менстон повідомляє про те, що її праце-
давця запросила його до свого Товариства для обраних, що імпліцитно свідчить про його респектабельність та 
фінансове благополуччя. Адресант добирає саме цей важіль для створення образу надійності, оскільки Ците-
рія займається справами Товариства та знає, що туди приймають лише обраних мешканців міста. Окрім того, 
Менстон імпліцитно підкреслює той факт, що займає таке місце в суспільстві, що дозволяє йому не прагнути 
вступити в коло обраних для підтвердження свого статусу, а робить вні це лише з поваги для похилої жінки 
(Of course I’ll subscribe if she wishes it). Для того, щоб знайти спільну основу для подальшого спілкування з 
адресатом, Менстон говорить про своє зацікавлення діяльністю Товариства (адже сама Цитерія веде його 
справи). 

3. Тактика самовихваляння базується на бажанні адресанта представити себе в найбільш вигідному світлі, 
окреслити свої позитивні риси. Ця тактика реалізується в цілеспрямовану доборі лексичних засобів з пози-
тивною оцінкою. 

• «I don’t mean to interrupt the party; but I often find that people are put out by my coming among ’em, 
especially when I’ve got my regimentals on’ [12].

Фестус натякає на свою красу та поважність, говорячи про те, що оточуючі часто ніяковіють, побачивши 
його у формі. Цим він підкреслює не лише свій соціальний статус (приналежність до елітного полку), але й 
протиставляє себе оточуючим «простим» людям. 

• «But, believe me, I am no scholar, and no theologian. My knowledge of the subject arises simply from the accident 
that some few years ago I looked into the question for a special reason. In the study of my profession I was interested 
in the designing of fonts and baptisteries, and by a natural process I was led to investigate the history of baptism; 
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and some of the arguments I then learnt up still remain with me. That’s the simple explanation of my erudition’» [8].
Хоча, на перший погляд, Сомерсет намагається дати пояснення своїм попереднім реплікам та заперечує 

свою глибоку обізнаність у релігійних темах (I am no scholar, and no theologian), він усе ж таки не заперечує 
своєї ерудиції (the simple explanation of my erudition) та натякає на престижність своєї професії, що вимагає ви-
вчення таких серйозних проблем, а також на свій цупкий розум (; and some of the arguments I then learnt up still 
remain with me). За допомогою тактики прихованого самовихваляння Сомерсет створює образ ерудованого 
респектабельного чоловіка інтелектуальної професії, що є дуже важливим для його співрозмовниці – замож-
ної молодої жінки-власниці замку. 

4. Тактика демонстрації авторитетності реалізується за допомогою висловлення співрозмовнику порад 
стосовно його дій чи вчинків, а також у формі побудови узагальнюючих перформативних виловлювань із 
судженнями про оточуючий світ. 

• «You may do better next time,’ he said placidly: ‘I think you will. But I would advise you to confine yourself to 
domestic scenes» [9].

Містер Найт, що є визнаним літературним критиком, знайомиться із молодою письменницею Ельфрідою. 
Незважаючи на етикетні норми, що вимагають нейтральності та доброзичливості під час першого знайомства, 
чоловік дозволяє собі повчати співрозмовницю та виловлює їй свої рекомендації. Таким вибором мовленнєвої 
тактики він підкреслює свою авторитетність та досвідченість, особливо порівняно із молодою співрозмовницею.

• «Since you are pleased to make me talk of myself, I will tell you seriously,’ said Knight, not less amused at this 
catechism by his young friend than he was interested in her appearance. ‘As I have implied, I have not the wish. And 
if I had the wish, I could not now concentrate sufficiently. We all have only our one cruse of energy given us to make 
the best of. And where that energy has been leaked away week by week, quarter by quarter, as mine has for the last 
nine or ten years, there is not enough dammed back behind the mill at any given period to supply the force a complete 
book on any subject requires. Then there is the self-confidence and waiting power. Where quick results have grown 
customary, they are fatal to a lively faith in the future» [9].

Містер Найт, який сам зазначає, що Ельфріда спонукає його до самопрезентації (Since you are pleased to 
make me talk of myself), надає їй детальне пояснення того, чому він не бажає ставати письменником. Чітка 
логічна побудова речень, наявність причинно-наслідкових зв’язків надають його поясненню зверхнього та по-
вчального характеру, що призводить до підвищення авторитету Найта та відповідного зниження авторитету 
Ельфріди. Комунікативний розподіл ролей у представленому діалозі, а згодом і в усіх подальших стосунках 
відповідає співвідношенню Дорослий (Найт) – Дитина (Ельфріда). 

Отже, стратегія самопрезентації в мовленнєвому жанрі «знайомство» є цілеспрямованим повідомленням 
співрозмовнику самоідентифікуючої інформації з метою створення позитивного враження про себе та подаль-
шого скорочення соціальної та комунікативної дистанції. Залежно від обставин, соціального та культурного 
контексту знайомства та свого мовленнєвого досвіду мовці використовують низку базових тактик: тактика 
передачі об’єктивної інформації про себе, тактика ототожнення, тактика самовихваляння, тактика демонстра-
ції авторитетності. Подальшого дослідження потребують інші стратегії, що використовуються в межах діа-
логічного мовленнєвого жанру «знайомство» в любовному дискурсі. 
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СЕМАнТиКО-СинТАКСиЧнІ фУнКЦІЇ  
СПОлУЧниКІВ ХОЧ (І), ХОЧА (й) У СУЧАСнІй УКРАЇнСЬКІй ПРОЗІ  

(нА МАТЕРІАлІ РОМАнУ н. СнЯДАнКО «СинДРОМ СТЕРилЬнОСТІ»)

У статті проаналізовано основні особливості у функціонально-стильовому використанні сполучників хоч 
(і), хоча (й), для яких характерна властивість виражати різні типи семантико-синтаксичних відношень у 
складному та простому ускладненому реченнях, у мові сучасної української прози (на матеріалі роману Н. 
Сняданко «Синдром стерильності»); представлено їхню основну семантико-синтаксичну функцію, що поля-
гає у вираженні підрядних допустових семантико-синтаксичних відношень; визначено можливі причини, що 
зумовлюють нетипове (вторинне) вживання цих сполучників як реалізаторів вторинних семантико-синтак-
сичних ролей, а саме сурядних протиставних та проміжних протиставно-допустових семантичних функцій. 

Ключові слова: сурядний сполучник, підрядний сполучник, вторинна семантико-синтаксична сфера, склад-
носурядне речення, просте ускладнене речення, однорідний член речення. 

В статье проанализированы основные особенности в функционально-стилевом использовании союзов хоч 
(і), хоча (й), для которых характерное свойство выражать разные типы семантико-синтаксических отноше-
ний в сложном и простом осложненном предложениях, в языке современной украинской прозы (на материале 
романа Н. Сняданко «Синдром стерильности»); представлена их основная семантико-синтаксическая функ-
ция, которая заключается в выражении подчиненных уступительных семантико-синтаксических отноше-
ний; определены возможные причины, предопределяющие нетипичное (вторинное) употребление этих союзов 
как реализаторов вторинных семантико-синтаксических ролей, а именно сочинительных противительных и 
промежуточных противительно-уступительных семантических функций. 

Ключевые слова: сочинительный союз, подчинительный союз, вторинная семантико-синтаксическая сфе-
ра, сложносочиненное предложение, простое осложненное предложение, обособленный член предложения. 

In the article it is analysed the basic features in the functionally stylish usage of conjunctions hoch (e), hocha (i), 
for which it is the characteristic property to express different types of semantiko-syntactic relations in difficult and 
simple complicated suggestions, in the language of modern Ukrainian prose (on material of the novel of N. Snyadanko 
«Syndrome of sterility»); it is presented their basic semantiko-syntactic function which consists in expression of inferior 
dopustovi semantiko-syntactic relations; certainly possible reasons which predetermine the offtypical (secondary) 
usage of these conjunctions as realizators of the second semantiko-syntactic roles namely coordinating adversative 
and intermediate adversatively dopustovi semantic functions. 

Key words: coordinative conjunction, subordinative conjunction, secondary semantic-syntactic sphere, compound 
sentence, simple complicated sentencе, homogeneous part of sentence. 

Розквіт української прози на початку ХХІ століття дав змогу простежити ряд інновацій у граматичній сти-
лістиці та синтаксисі. Зокрема, змінилося семантичне навантаження й деяких сполучників, що дедалі частіше 
втрачають свою первинну семантико-синтаксичну функцію, привласнюючи собі роль вторинних (неспеціалі-
зованих) експресивізаторів інших типів семантико-синтаксичних відношень. 

Широке поле для різноаспектного аналізу подають сполучники, що вимагають прискіпливого ставлення 
до вивчення їхніх семантико-синтаксичних ролей, – виражати чи маркувати різні типи семантико-синтаксич-
них відношень, як підрядних, так і сурядних. Цікавими з цього погляду є сполучники хоч (і), хоча (й). 

В українському та російському мовознавстві виконані дослідження, присвячені аналізу семантико-синтак-
сичних характеристик зазначених сполучників (Г. Глушкова [1], К. Городенська [3], І. Завальнюк [4], Л. Ши-
тик [5] та ін.), проте вони не були предметом спеціальних наукових розвідок як маркери підрядних і сурядних 
семантико-синтаксичних відношень у складному та простому ускладненому реченнях на матеріалі роману Н. 
Сняданко «Синдром стерильності». 

Мета наукової розвідки – простежити реалізацію сполучниками хоч (і), хоча (й) типової й нетипових се-
мантико-синтаксичних функцій у творі та констатувати можливі причини їхнього використання в певній ролі. 

Із тексту роману вибрано найбільш доцільні приклади складних і простих ускладнених речень, у яких за-
собами зв’язку компонентів слугують сполучники хоч (і), хоча (й). 

Як відомо, у сучасній українській літературній мові ці сполучники спеціалізуються на вираженні підряд-
них допустових семантико-синтаксичних відношень між головною та підрядною предикативними частинами 
складнопідрядного речення [2, с. 246–247], напр. : Декому допомагає, хоч і як парадоксально це звучить 
[84*];1І це правильно, хоча мені й важко уявити... [49]; І це загалом зручно, хоча й воно не дуже позитивно 
позначається на моєму світосприйнятті [13]; Моя мама не викидає поліетиленових торбинок, зберігаючи їх 
«про всяк випадок» разом із банками для закруток, хоча вона давно не робить ніяких закруток... [153]; Люба 
щоразу відмовляється переїхати до нього жити, хоча він уже не раз пропонував [287]. 

Сьогодні досить продуктивною є тенденція до транспозиційних переходів сполучників хоч (і), хоча (й) із 
власної підрядної (допустової) семантико-синтаксичної сфери у сферу сурядних (протиставних) семантико-

* Тут і далі цитуємо за: Сняданко Н. Синдром стерильності : [роман] / Наталка Сняданко. – К. : Нора-Друк, 2006. –  
360 с. – День Європи, указуючи лише сторінку джерела.
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синтаксичних відношень та в проміжну сурядно-підрядну (протиставно-допустову) семантико-синтаксичну 
сферу, що увиразнює їхній подвійний семантико-синтаксичний статус. 

Сполучник хоча (й) слугує реалізатором протиставної семантики передусім у складносурядному реченні, 
де він поєднує сурядним зв’язком другу предикативну частину з попередньою, причому доволі часто вона 
підлягає парцелюванню, як-от. : …всі вони [яскраві особистості] починали свою діяльність саме в училищі… 
Хоча мій батько …зовсім не вважає цей факт дивним [51]; Суперечка між прихильниками раціонального та 
ірраціонального походження цього явища точиться в колах тигиринських інтелектуалів давно. Хоча... важ-
ливим є насамперед сам факт скупчення такої великої кількості непересічних особистостей у нашому місті 
[51]; …щури досить рідко піднімаються з підвалу або опускаються з горища на рівень третього-четверто-
го поверхів. Хоча в останньому я й не надто переконана [60]; Деяким людям вдається самореалізуватися, 
досягнути успіху в чомусь, задовольнити потреби своєї психіки. Хоча стовідсотково здорових і вільних від 
синдрому стерильності людей практично не існує [84];... кожна людина... психічно хвора. Хоча насправді 
серед батькових... жили у страшенному бруді й безладі [162]; Тільки мистецтво вічне! Хоча й воно, зараза, 
останнім часом щось не продається [176]; Мешканці готові здати кошти... Хоча бажаючих наразі не зна-
йшлося... [331]; Йому [Гомосапієнсові] і його друзям у голові були такі дурниці. Хоча... саме ця деталь ви-
глядала з усього розказаного найбільш логічно [232];... у Відні тепер можна не зачиняти дверей... Хоча в цій 
культурно «відсталій» провінції у кожній кав’ярні можна було прочитати віденські газети... [246]; Я нічого 
не сказала Сніжані... Хоча подумати над цим варто [254]; Можливо, так мені вдасться знову відчути себе... 
тінейджеркою, хоча... у цьому віці це ще не стільки принципово [63]; Родимки виявилися спадковими і при-
крашали голови обидвох дітей містера Арнольда, хоча наразі їх іще не видно було під волоссям [202]; Слово 
провінційність усе ще не набуло ознак термінологічності. Хоча... незабаром назріє необхідність цього зна-
чення в термінологічному контексті [346]. 

Зустрічаємо приклади складносурядних речень із парцельованими предикативними частинами, у яких 
протиставний сполучник хоча увиразнено вказівними займенниками цей, ця, це, ці, що ще більше підкрес-
лює протиставне значення вміщеної тут інформації та спростовує думку про наявність якогось іншого вико-
навця дій, напр. : …ця розсинхронізована діяльність від незвички спричиняє у них [персонажів] невроз. Хоча 
це все одно не дає відповіді на поставлене запитання [22]; Homo ludens бавиться щодалі примітивніше. Хоча 
ця примітивність вимагає все більших технічних зусиль [306]. 

У тексті твору трапляються поодинокі синтаксичні конструкції, у яких сполучник хоча (й), експлікую-
чи протиставну семантику, поєднує сурядним зв’язком другий однорідний член із попереднім у простому 
ускладненому реченні, причому стає помітним припущення, роздуми, здогад про наступне розгортання подій 
(мабуть, можливо, напевно, очевидно), напр. : …навіть дуже досвідчений психолог не знайшов би у виразах 
їхніх облич у цей момент нічого, окрім соціального і зосередженого на собі блаженства. Хоча, можливо, я 
помиляюся… [170]; Він [пан Маргаритко] пояснює це професійною необхідністю, хоча швидше за все в такий 
спосіб дозволяє собі трохи відпочити від численного сімейства [241];... він почувся розгублено... Хоча, мож-
ливо, йому було просто нудно зі мною [278];... чому... пан Незабудко... так спокійно приймає цю допомогу, 
знаючи про обман. Хоча, можливо, й не спокійно... [345]. 

В аналізованому романі фіксуємо приклади речень, у яких сполучники хоча (й), хоч (і) поєднують суряд-
ним зв’язком зі значенням ‘не зважаючи на те, що’ дві предикативні частини у складносурядному реченні 
або двоє однорідних членів у простому ускладненому реченні, причому другий компонент доволі часто під-
лягає парцелюванню, завдяки чому більш яскраво й точно увиразнюють протиставно-допустову семантику 
цієї синтаксичної одиниці відносно першої, напр. : Завдяки їхнім титанічним зусиллям КРІС-2 продовжував 
регулярно виходити. Хоча грошей катастрофічно бракувало [44];... поняття провінційності з категорії по-
стійної і чітко визначеної перетворюється на змінну величину... Хоча цю тезу й заперечують [54]; Пан Ай-
вазовські виконує їхні прохання... Хоча будь-яке підтасовування... пан А. Найбільше не любить [137];... деякі 
навіть ставлять брекети на внутрішній стороні зубів, хоча коштує це дорожче... [64];... бабки – це деталь. 
Хоч і важлива [293];... їм [жінкам] доводиться народжувати дітей, і займатися професійною самореаліза-
цією, і брати на себе весь тягар сімейних стосунків, хоча ніхто їх про це не просить [285]; …така терапія 
має мало спільного зі справжньою наукою, хоча й важко заперечити її дієвість [167];... Неллі негативно ста-
виться до появи чоловіка у нетверезому стані. Хоча й не влаштовує у таких випадках сцен [6]; І це загалом 
зручно, хоча й не дуже позитивно позначається на моєму світоспийнятті [13]; У порівнянні з ним Михайло, 
по-перше, не одружений, по-друге, не цікавиться бізнес-новинами, по-третє, не любить розмовляти про ро-
боту. Хоча і користується таким дезодорантом [279]. Як бачимо, в останньому реченні замість сполучника 
хоча (й) ужито фонетичний варіант хоча (і), що не відповідає законам милозвучності сучасної української 
літературної мови. 

Отже, у романі Н. Сняданко «Синдром стерильності» сполучники хоч (і), хоча (й) виконують 3 семантичні 
функції: вони є реалізаторами підрядних допустових, сурядних протиставних і сурядно-підрядних протистав-
но-допустових семантико-синтаксичних відношень у складному та простому ускладненому реченнях. 

Активізація транспозиційних переходів сполучників хоч (і), хоча (й) в інші семантико-синтаксичні зони 
сурядності та сурядності-підрядності засвідчує розширення їхніх функціонально-стилістичних і стильових 
параметрів, що спричинено намаганням яскравіше та якомога точніше передати усі значеннєві відтінки й по-
требою дотриматися милозвучної побудови фрази. 

Перспективу подальших наукових пошуків убачаємо в більш глибокому аналізі протиставно-допустових 
семантичних відношень у складному реченні. 
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СТРАТЕГІЯ ІнТЕлЕКТУАлІЗАЦІЇ  
В СУЧАСнОМУ АнГлОМОВнОМУ ДиСКУРСІ ПРОГРАМУВАннЯ

У статті О. Ю. Винник «Стратегія інтелектуалізації в сучасному англомовному дискурсі програмуван-
ня» запропоновано аналіз мовних засобів впливу на інтелект адресата в сучасному англомовному дискурсі 
програмування як одного з видів професійного дискурсу. Виявлено, що реалізація стратегії інтелектуалізації 
в англомовному дискурсі програмування відбувається через низку тактик, серед яких основною є вживання 
професійної термінології. 

Ключові слова: англомовний дискурс програмування, стратегія інтелектуалізації, тактика, автор (адре-
сант), читач (адресат), термін. 

В статье О. Ю. Винник «Стратегия интеллектуализации в современном англоязычном дискурсе програм-
мирования» предложен анализ языковых средств влияния на интеллект адресата в современном англоязычном 
дискурсе программирования как одном из видов профессионального дискурса. Обнаружено, что реализация 
стратегии интеллектуализации в англоязычном дискурсе программирования происходит посредством ряда 
тактик, среди которых главной является использование профессиональной терминологии. 

Ключевые слова: англоязычный дискурс программирования, стратегия интеллектуализации, тактика, 
автор (адресант), читатель (адресат), термин. 

The paper «Strategy of Intellectualization in Modern English Programming Discourse» by O. Yu. Vynnyk focuses 
on the study of linguistic means of influence on the addressee’s intellect in modern English programming discourse as 
one of the types of professional discourse. The study has revealed that realization of the strategy of intellectualization 
in the English programming discourse occurs by means of a number of tactics among which the main one is the tactic 
of the use of professional terminology. 

Key words: English programming discourse, strategy of intellectualization, tactic, author (addresser), reader 
(addressee), term. 

Зважаючи на прогрес у розвитку багатьох сучасних галузей науки і техніки, зумовлений широким упро-
вадженням високих технологій практично у всі сфери суспільного життя, зростає інтерес лінгвістів до ви-
вчення різноманітних сфер застосування мови, пов’язаних з науковою та професійною діяльністю людини. 
Об’єктами вивчення вже стали медійний дискурс (С. П. Коновець, Г. Т. Крижанівська, К. С. Серажим, С. І. 
Потапенко), діловий (Т. В. Чрділелі), політичний (Ю. А. Васік, О. С. Фоменко, І. А. Юшковець), міжнарод-
но-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. Ільченко, О. М. Какзанова, Т. А. Філонен-
ко, Т. В. Яхонтова), екологічний (І. О. Розмаріца) тощо. 

У цьому дослідженні запропоновано аналіз мовних засобів реалізації впливу на інтелект адресата в су-
часному англомовному дискурсі програмування як одного з видів професійного дискурсу. Суб’єктами мов-
леннєвої взаємодії у ньому виступають програмісти різної кваліфікації. Актуальність дослідження зумовлена 
загальною орієнтацією сучасного мовознавства на розгляд мови в її комунікативному аспекті, інтересом мо-
вознавців до аналізу структурно-семантичних і комунікативно-стилістичних особливостей текстів, що на-
лежать до різних жанрів і типів дискурсу. Фактичним матеріалом послугували 8 англомовних підручників з 
програмування за 1997 – 2010 роки. 

Як показав проаналізований матеріал, в англомовному дискурсі програмування з метою ефективного 
впливу на інтелект читача, підвищення рівня його знань і удосконалення навичок з програмування активно 
застосовується стратегія інтелектуалізації, тобто спрямованість на об’єктивний, послідовний, логічний, екс-
пліцитний виклад професійної інформації. Як справедливо стверджує С. В. Вострова [1], будь-який професій-
ний дискурс побудований як когнітивна діяльність, в умовах якої мова є засобом набуття професійних знань 
і засобом вираження професійного погляду на дійсність. На думку іншої дослідниці, І. А. Колеснікової [2], 
інформація у професійному дискурсі спрямована на інтелектуальне збагачення адресата. 

Реалізація стратегії інтелектуалізації в англомовному дискурсі програмування відбувається через низ-
ку тактик, серед яких основною є вживання професійної термінології, що інтелектуалізує та раціоналізує 
професійне мовлення програмістів за допомогою термінів, які займають центральне місце у його лексичній 
системі. Термінологія у текстах англомовного дискурсу програмування виконує низку функцій, зокрема ко-
мунікативну, яка пов’язана з вираженням, збереженням і передаванням професійних знань з програмування. 
Виконуючи цю функцію, терміни як особливі мовні одиниці мають найбільше номінативно-інформативне 
навантаження у текстах англомовного дискурсу програмування. Вони дають можливість автору доводити 
до відома читача максимум інтелектуальної інформації у найбільш точній, чіткій і лаконічній мовній формі. 

Окрім термінів, типовою ознакою англомовного дискурсу програмування є введення в основний текст 
повідомлення одиниць певної мови програмування – формальної знакової системи, призначеної для переда-
вання команд і даних від людини до комп’ютера. Відмінність мови програмування від природної чи будь-якої 
іншої штучної мови полягає у тому, що тексти на мові програмування можна автоматично транслювати у 
машинний код, що його розуміє комп’ютер. Отже, англійська мова не є мовою програмування, хоча деякі її 
субмножини використовуються у мовах програмування 4-го покоління. Щоб відрізнити одиниці англійської 

© О. Ю. Винник, 2014



50 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

мови від елементів мови програмування, застосовуються різноманітні шрифтові засоби (різний тип шрифту, 
напівжирний шрифт, курсив тощо):

I used a List<T> as the seed data, but I could have used anything that implements IEnumerable<T> to fill the 
contents of MyList<T> [4, с. 103].

Серед додаткових тактик, які реалізують стратегію інтелектуалізації в англомовному дискурсі програ-
мування, виділяємо сегментацію предметно-логічної інформації, що проявляється у членуванні текстів 
англомовного дискурсу програмування на різні за обсягом частини (розділи, підрозділи, параграфи, абзаци 
тощо), об’єднані в одне ціле предметними, логічними та іншими видами зв’язку. Чітка структура тексту по-
легшує читачеві осмислення та запам’ятовування закладеної у текст інформації, оскільки надає йому риси 
об’єктивності, забезпечує його цілісність і зв’язність, яка знаходить імпліцитне чи експліцитне вираження на 
поверхневому рівні. 

Тактика логічної послідовності викладу дозволяє адресанту за допомогою особливих способів побудо-
ви висловлень, композиції та синтаксису виражати взаємозалежні і складні мисленнєві операції, забезпечува-
ти логічне розгортання повідомлення. Засобами забезпечення логічного розгортання повідомлення у текстах 
англомовного дискурсу програмування є повтори, означений артикль, який є показником граматичної за-
лежності наступних пропозицій від попередніх, вказівні (this, that), відносні (who, whom, whose, which, that) 
та особові (they, them, his) займенники, сполучники (and, or, but), сполучникові прислівники (consequently, 
finally) та їх еквіваленти:

Changes arise from volatile data types, changed functionality, new features, and so on. The changes can be new 
capabilities likely to result from planned enhancements, or they can be capabilities that didn’t make it into the first 
version of the system. Consequently, one of the major challenges facing a software architect is making the architecture 
flexible enough to accommodate likely changes [3, с. 30].

Тактика констатування, що реалізується через переважне використання дієслівних форм дійсного спо-
собу теперішнього часу (Simple Present), уможливлює подання інформації як вірогідної та об’єктивної, на-
приклад:

The C++ code that describes what a function does is called the function definition. Its form is… [6, с. 78]. 
Тактика акцентування важливої інформації полягає у зосередженні уваги читача на ключових аспек-

тах повідомлення та реалізується через використання дієслів типу note, notice, remember, іменників caution, 
precaution, warning, прикметників important, useful, careful тощо:

Please remember that just because a technique worked for you last year and for one project, it does not follow that 
it will work unmodified for someone else or for a different project. It is most important to keep an open mind [6, с. 694].

Тактика опори на статистичну інформацію забезпечує підвищення ступеня довіри читача до текстової 
інформації через наведення статистичних даних, які підтверджують її істинність, точність та об’єктивність, 
наприклад:

Studies over the last 25 years have proven conclusively that it pays to do things right the first time [3, с. 18–19]. 
У деяких випадках результати досліджень можуть підкріплюватись засобами візуалізації ‒ таблицями, 

схемами, графіками, діаграмами, які додатково підтверджують їх вірогідність, а також підвищують ефектив-
ність сприйняття. 

Видається можливим стверджувати, що стратегія інтелектуалізації є основною в англомовному дискурсі 
програмування, оскільки інформація у ньому звернена передовсім до ментальних процесів, до інтелекту адре-
сата. Це пояснюється тим, що програмування належить до галузей знання, у яких переважає інтелектуальна 
складова. 

Інтелектуалізація сучасної літературної мови, як реалізація тенденції до максимально об’єктивного, по-
слідовного, експліцитного вираження думки, проявляється в англомовному дискурсі програмування у низці 
явищ. З позицій прагмалінгвістики цей прояв можна визначити як стратегію інтелектуалізації, застосування 
якої в англомовному дискурсі програмування зумовлено бажанням автора здійснювати ефективний вплив на 
інтелект читача, на рівень його знань і навичок з програмування. Перспективу подальших досліджень вбача-
ємо у поглибленні існуючих знань та уявлень про механізми функціонування професійного дискурсу і сучас-
ного англомовного дискурсу програмування. Подальші наукові розвідки можна також спрямувати на дослі-
дження структури та розвитку англомовної термінології програмування та на вирішення проблем, пов’язаних 
із перекладом англійських термінів програмування українською мовою. 
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лІнГВОКУлЬТУРОлОГІЧнЕ ДОСлІДжЕннЯ  
ПРАВОВОЇ ІнфОРМАТиВнОСТІ УКРАЇнСЬКОГО фОлЬКлОРУ

У статті розглянуто монографію Лавриненко С. Т. Мовні знаки концептуалізації правової культури у 
фольклорному тексті (лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів українського фольклору) / С. Т Лавринен-
ко; за ред. А. К. Мойсієнка. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 468 с. Зроблений висновок, що рецен-
зована праця є цілісним самостійним науковим дослідженням лінгвокультурних знаків етноправового досвіду, 
закодованого українським народним епосом та лірикою. 

Ключові слова: концептуалізація, категоризація, культуроправова інформативність, український фольклор. 

В статье рассматривается монография Лавриненко С. Т. Языковые знаки концептуализации правовой 
культуры в фольклорном тексте (лингвокультурологический анализ разных жанров украинского фольклора) 
/ С. Т. Лавриненко; под ред. А. К. Мойсиенко. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. 468 с. Делает-
ся вывод о том, что рецензируемый труд является целостным самостоятельным научным исследованием 
лингвокультурных знаков этноправовых знаний, закодированных украинским народным эпосом и лирикой. 

Ключевые слова: концептуализация, категоризация, культуроправовая информативность, украинский 
фольклор. 

The article presents the analysis of S. T. Lavrinenko’s monograph «Lingual signs of legal culture conceptualization 
in a folklore text (linguo-culturelogical analysis of different genres in the Ukrainian folklore)» / S. T. Lavrinenko; 
edited by A. K. Mojsìênko. K. : Dmytro Burago Publishing House, 2014. – 468 p. It has been proved that the reviewed 
work presents unique independent scientific investigation of lingual signs related to ethnic legal experience, coded in 
Ukrainian folk epic songs and lyrics. 

Key words: conceptualization, categorization, cultural and legal informativity, Ukrainian folklore. 

Актуальність рецензованого дослідження визначається спрямованістю сучасних лінгвістичних пошуків 
на вивчення опосередкованих концептами взаємозв’язків української мови з етнічною ментальністю та куль-
турою. У царині зазначеної проблематики перебувають порушені у науковій праці С. Т. Лавриненко питання 
інтердисциплінарного аналізу способів вербалізації правової інформативності фольклору, що досі не опра-
цьовувалися українськими мовознавцями. 

Монографія презентує філософсько-правове осмислення лінгвокультурних маркерів народного епосу та 
лірики з опорою на розуміння слова як найуніверсальнішої форми і буття, і свідомості людини. 

Оригінальність лінгвокультурологічної праці С. Т. Лавриненко вбачаємо у спрямованості на виявлення 
культуроправових смислів та елементів правових когніцій, вербалізованих народними казками, думами, піс-
нями, баладами. Шляхом інтерпретації словесних знаків, комплексів мовних сегментів, окремих творів ав-
тор декодує інформацію про константи «порядок», «свобода», «справедливість», «честь», «гідність», «воля», 
«доля», «слава». З нашого погляду, цінним є спостереження, що зазначені фольклороправові лінгвокульту-
реми представлені через гіпертекст не у звичних алегоричних слово-образах тварин, рослин, міфічних персо-
нажів, а через мовні маркери репрезентації соціальних відносин. Взяті для аналізу жанри народної творчості 
відбивають елементи архаїчної правосвідомості, характерні для творців і носіїв українського фольклора. 

Монографія складається з п’яти розділів. Три перші в логічній послідовності ведуть до осягнення осно-
вних понять роботи: культуроправова інформативність, культуроправовий смисл, лінгвокультурологічне 
концептополе. Два наступні – практичне вираження теорії культуроправової інформативності фольклорного 
тексту, епічного та ліричного. Усі розділи роботи супроводжуються ґрунтовними висновками. Представлені 
у тексті графічні унаочнення механізмів матричного моделювання фольклороправового лінгвокоцептополя 
(31 рисунок) налаштовують на думку про важливість дешифрації архетипів мислення, вербалізованих фоль-
клорною традицією. 

Дослідниця опрацювала великий масив народнопоетичних джерел, наукової літератури з сучасної когні-
тивістики, лінгкоконцептології, семасіології, лінгвокультурології, чимало теоретичної інформації узагальне-
но й конкретизовано в таблицях та рисунках. 

С. Т. Лавриненко переконливо доводить, що «…як частина національної культури, надбання цивілізації й 
віддзеркалення суспільної свідомості етносу народнопоетична творчість містить багатий матеріал для лінгво-
культурологічних студій» [1, с. 47]. 

З погляду автора, правова інформативність народнопоетичного конструкту є ментальним утворенням, час-
тиною етнокультури, яка характеризується низкою ознак, закорінених у наївно-мовну та буденну правову 
свідомість. Правові знання, закодовані текстами казок, дум, пісень, балад, цілком закономірно становлять 
важливий фрагмент етномовної картини світу. 

Виявлення і опис мовних об’єктивацій правових ідей, представлених у фольклорі, є перспективним за-
вданням, зумовленим потребами поліаспектного вивчення народного слова. Отже вибір об’єкта і предмета 
дослідження вважаємо логічним і достатньо обґрунтованим. 

Рецензована монографія є особливо плідною у розробленні теоретичних засад та методики матричного мо-
делювання культурних феноменів. Це новий напрям лінгвістичних пошуків, який виявляє себе в межах лінг-
вокультурології, синтезує міждисциплінарний підхід у його антропологічному висвітленні, тісно взаємодіє 
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з когнітивною лінгвістикою, етнолінгвістикою, психолінгвістикою (див. розділ I. «Правова інформативність 
фольклору в лінгвокультурологічному висвітленні» [1, с. 66–74]). Детально схарактеризовані автором труд-
нощі й розбіжності у трактуванні фольклороправових лінгвокультурем пояснюються приналежністю зазна-
чених феноменів до сфери явищ, які не піддаються прямому спостереженню: лінгвіст змушений лише через 
зіставлення та наполегливі наукові міркування й умовиводи скласти собі про них поняття. Зміст фолькло-
ропраових лінгвокультурем не обмежується предметною співвіднесеністю з явищами позамовної дійсності, 
оскільки при його реалізації на перший план виступають зв’язки, які для фольклорної свідомості не є оказіо-
нальними. Смислові контури відповідної мовної одиниці окреслюються жанровими чинниками, закорінени-
ми у феноменологічний досвід торців і носіїв усної народної традиції. 

Слід зауважити, що методологічні основи вивчення взаємодії мови і культури лише починають формува-
тися і мають багато дискусійних аспектів. Тому логічно, що другий розділ монографії «Методологія й мето-
ди лінгвокультурологічного дослідження правової інформативності українського фольклору» [1, с. 75–129], 
присвячується вибору філософської бази, зокрема обґрунтуванню екзистенційно-феноменологічних, герме-
невтичних, філософсько-правових засад осмислення предмета дослідження. У роботі представлена система 
принципів і способів лінгвокультурологічної інтерпретації правової інформативності фольклору. Автор оби-
рає філософсько-правовий підхід, підкреслюючи: «включення до методології нашого дослідження філософії 
права є цілком умотивованим через очевидну спадкоємність національної традиції осмислення феноменів пра-
вової культури, засвідченої представниками різних генерацій української етноспільноти» [1, с. 94]. Особливо 
вагомим є вироблення комплексного підходу, який передбачає застосування низки загальнонаукових, пара-
дигмальних і спеціальних методів. Автор обґрунтовує когнітивно-інтерпретативний метод і метод матрично-
го моделювання, які відкривають нові можливості опису культуроправової інформативності фольклору. 

Третій розділ роботи «Лінгвокультурологічна модель фольклороправового концептополя» [1, с. 130–190] 
ініціює перегляд традиційних схем опису фольклорного слова, підкреслює переваги матричного моделювання 
й структурування мережі культуроправової інформативності фольклору. У монографії детально схарактеризо-
вано провідні ознаки фольклороправового лінгвоконцептополя як ментального утворення: антропоцентризм, 
комплексність, наскрізність, менталізм, аксіологічність, міфологізм, колажність, мозаїчність, варіативність, 
обмеженість колективною свідомістю носіїв, структурованість, багатовимірність, довільна смислова розмір-
ність, лінгвістична поліапельованість, матричний характер [1, с. 159–164]. 

Дуже доброю ілюстрацією авторських міркувань є графічні моделі [1, с. 172, 174, 178, 185, 305 та ін.], 
які уможливлюють різнобічне осмислення загальних процесів розвитку українського мовомислення, а також 
окреслюють лінгвокультурну специфіку вагомих для носіїв традиції цінностей буття. 

Новий метод матричного моделювання фольклороправового лінгвоконцептополя апробований у четвер-
тому і п’ятому розділах монографії. Як підкреслюється у дослідженні, зазначений метод дозволяє «адекватно 
оперувати мозаїчною сукупністю фрагментів знання», «забезпечує належні передумови оптимальної характе-
ристики властивостей фольклороправового лінгвоконцептополя як складної гуманітарної мережі» [1, с. 121]. 
Четвертий розділ роботи «Лінгвокультурологічна презентація правових смислів українського народного епо-
су» [1, с. 191–293] представляє фольклороправові лінгвокультуреми народних казок та дум у вигляді системи 
концептуальних елементів народного досвіду і є успішним зразком інтеґрації низки методик та прийомів, 
ефективних для лінгвокультурологічної параметризації правової інформативності народного епосу. Аналіз 
здійснюється на значному фактичному матеріалі, його достовірність підтверджується статистичними виклад-
ками [1, с. 215, 361, 403]. 

П’ятий розділ рецензованої праці «Лінгвокультурологічна презентація правових смислів української лі-
рики» [1, с. 294–398] містить опис правової інформативності обрядових, родинно-побутових, соціально-по-
бутових пісень і балад різних сюжетних циклів. Дотримання принципів етноцентризму дозволяє авторові 
розглянути мову фольклорного твору як конвенційну символьну систему, здатну фіксувати провідні риси 
ментальності та культури з урахуванням особливостей національного світогляду, етичних й естетичних цін-
ностей, традицій, міфів, вірувань, забобонів тощо. 

Загальні висновки, що підсумовують результати дослідження, цілком узгоджуються із визначеними у пе-
редмові завданнями, відзначаються ґрунтовністю і доводять перспективність рецензованої праці. 

Переходячи до зауважень і побажань, відзначимо, що у загалом добре оформленому виданні трапляються 
технічні огріхи й коректорські недогляди [1, с. 20, 38, 239]. Дещо виразніших акцентів, з нашого погляду, 
потребує опис мовного підґрунтя подібності й нетотожності фольклороправових лінгвокультурем, характер-
них для кожного з тематичних циклів народного епосу та лірики. У роботі мовні маркери культуроправової 
інформативності розкидані за жанрами у двох розділах. Виграв би аналіз, якби можна було побачити саме 
типологію різних за структурою та семантикою лінгвокультурем. Бажано було б також подолати паралельне 
використання рівнозначних авторських термінів і збільшити обсяг зразків декодування фрагментів фолькло-
роправового лінгвоконцептополя, представлених у окремих текстах. З нашого погляду, цінним додатком до 
монографії міг би стати словник фольклороправових лінгвокультурем, з укладанням якого пов’язуємо пер-
спективи дослідження. 

Підсумовуючи, зазначимо, що теоретичне значення монографії полягає в окресленні нової проблематики 
вивчення мови українського фольклору, здійсненого з опорою на комплекс екстралінгвальних та інтралінг-
вальних чинників, які детермінують специфіку функціонування мовних одиниць в межах народнопоетич-
ного континууму. С. Т. Лавриненко вдало визначила лінгвокультурний феномен правової інформативності 
фольклору, виявила засоби реалізації його структурних компонентів – фольклороправових лінгвокультурем, 
представлених концептами, константами, інсайтами, фреймами, сценаріями правового формату, розглянула 
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механізми організації зазначених одиниць у єдиний конструкт – фольклороправове лінгвоконцептополе. До-
слідниця довела, що вербалізації народних знань правової сфери, представлені у народних казках, думах, 
піснях, баладах, спираються на світоглядні засади і мають особливості лінгвокультурологічного втілення, 
пов’язані зі специфікою кожного конкретного жанру. Інтеграційний аналіз мовних маркерів правової інфор-
мативності українського фольклору та репрезентованих у ній суспільних цінностей, зреалізований у роботі 
за допомогою загальнонаукових та інтерпретаційних методів, уможливив виявлення когнітивних параметрів 
фольклороправового лінгвоконцептополя. 

Сподіваємося, видання зацікавить лінгвістів, викладачів та студентів вищої школи, а також усіх, хто не 
байдужий до проблем філології. 

література:
1. Лавриненко С. Т. Мовні знаки концептуалізації правової культури у фольклорному тексті (лінгвокуль-

турологічний аналіз різних жанрів українського фольклору) / С. Т. Лавриненко; за ред. А. К. Мойсієнка. – К. : 
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 468 с. 
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СПРийнЯТТЯ ТА ІнТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОжнЬОГО ТЕКСТУ: КОГнІТиВний МЕХАнІЗМ

У статті розглянуто художній текст під когнітивним кутом бачення і запропоновано когнітивний ме-
ханізм його сприйняття та інтерпретації. На основі концепції літературно-художнього твору Р. Інгардена 
виокремлено три фази перебігу такого когнітивного механізму. Поліфонія текстових рівнів і послідовне роз-
гортання когнітивних субстратів витлумачуються як найважливіші фактори процесу сприйняття та інтер-
претації ХТ. 

Ключові слова: художній текст, когнітивний механізм, сприйняття, інтерпретація, ментальний кон-
структ. 

В статье рассмотрено художественный текст с когнитивной точки зрения и предложено когнитивный 
механизм его восприятия и интерпретации. На базе концепции литературно-художественного произведения 
Р. Ингардена выделено три фазы протекания данного когнитивного механизма. Полифония текстовых уров-
ней и последовательное развертывание когнитивных субстратов истолкованы как важные факторы про-
цесса восприятия и интерпретации ХТ. 

Ключевые слова: художественный текст, когнитивный механизм, восприятие, интерпретация, мен таль-
ный конструкт. 

In the article fiction is addressed from a cognitive standpoint and a cognitive mechanism of perception and 
interpretation of fiction is specified. On the basis of R. Ingarden’s conception of a literary work of art three phases 
in the course of the cognitive mechanism are singled out. Polyphony of text strata and subsequent development of 
cognitive substrata are proved to be important factors in the process of perception and interpretation of fiction. 

Key words: fiction, cognitive mechanism, perception, interpretation, mental construct. 

Постановка проблеми та її наукове значення. Поняттєва дифузність і варіативність категорії тексту 
зумовила активізацію відцентрових векторів з метою висвітлення окремих аспектів даної мовної одиниці ви-
щого рівня. Не викликає сумніву твердження, що текст є мовною одиницею, позаяк він реалізується в мові 
як певному середовищі. Диригуючи складним процесом створення тексту, мова забезпечує його будівельним 
матеріалом, налагоджує координацію між прагматичним потенціалом тексту і семантичними можливостями 
мови та зрештою впливає на формування мовної репрезентації тексту. 

 Незважаючи на пожвавлення міждисциплінарного підходу в дослідженні тексту і становлення окремих і 
вже загальновизнаних галузей – лінгвістики, граматики, стилістики, семантики, прагматики тексту, – спроби 
уніфікувати поняття «текст» на основі акумульованих здобутків суміжних галузей досі не було здійснено. 
Так, І. Р. Гальперін тлумачить текст як результат мовленнєво-мисленнєвої діяльності, зафіксований у пись-
мовій формі; О. М. Москальська застосовує семантико-синтаксичний підхід до аналізу тексту; З. Я. Тураєва 
вважає текст цілісною структурною одиницею; М. Ф. Алєфірєнко акцентує увагу на семантико-смисловій 
зв’язності тексту. 

 Не менш важливим чинником, що додає амбігуативності тлумаченню тексту, є існування, як зазначає В. 
А. Маслова, трьох парадигм (порівняльно-історичної, системно-структурної й антропоцентричної) [3, c. 8], в 
координатах яких мова і, відповідно, текст набувають нових функціональних властивостей. Тим не менш, вар-
то зауважити, що в сучасній лінгвістиці дедалі більшої актуальності здобуває антропоцентрична парадигма, 
а разом з нею і когнітивний підхід, в якому мова постає інструментом пізнання, каталізатором мисленнєвих 
процесів, детермінантом специфічної поведінки і мовної свідомості людини та носієм соціального знання і 
етнокультурного досвіду. 

 Мета цієї статті – проаналізувати когнітивний механізм сприйняття художнього тексту (далі – ХТ) та 
охарактеризувати особливості когнітивного процесу його інтерпретації читачем. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. Труднощі і невпинні дискусії навколо спроб текстової де-
фініції пов’язані, на думку О. С. Кубрякової, з тим, що категорія тексту (або власне його концепт), хоч і не 
має уніфікованої дефініції, та є очевидною для переважної більшості як науковців, так і людей завдяки своїм 
«гнучким і рухливим межам» і досить простому «розширенню меж такої категорії» [2, c. 512]. 

 Характеризуючи текст з когнітивної точки зору, ми передусім розглядаємо його як вмістилище інформа-
ції, що зазнає когнітивної обробки зі сторони читача. Оскільки когнітивна наука в цілому і когнітивна лінг-
вістика зокрема оперують поняттями ментальних структур знань, текст у ході сприйняття й обробки підлягає 
процесу суб’єктивної інтерпретації зі сторони читача, що базується на взаємодії компонентів загальних (фо-
нових) та енциклопедичних знань. Цей складний когнітивний перебіг завершується створенням метального 
конструкту (моделі) тексту в свідомості читача [8, c. 163]. 

 По закінченню сприйняття тексту доходить до кінця і процес його інтерпретації, оскільки власне менталь-
ний конструкт налагоджує кооперацію між реляційною і референційною когерентністю, що імплементуються 
лінгвістичними засобами [7, c. 7]; зіставляє знання, представлені в тексті, і знання, якими володіє читач; 
контролює формування розуміння тексту і нашарування на нього індивідуально-читацького аксіологічного 
пласту. 

 Одним з перших до проблеми сприйняття та інтерпретації ХТ торкнувся Р. Інгарден (1931) [5]. Фунда-
ментальна праця, присвячена питанням онтологічного та епістемологічного статусів ХТ, постулює концепцію 
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текстової стратифікації. У Р. Інгардена текст є складною ієрархічною структурою, що складається з окремих 
рівнів – звукових формацій, одиниць значень, репрезентованих об’єктів, схематизованих аспектів, – які пере-
плітаються й актуалізують одне одного в процесі розгортання тексту, а конструкція завершеного ХТ базуєть-
ся на поліфонії компонентів текстових рівнів [5, c. 211]. 

Послуговуючись концепцією літературно-художнього твору Р. Інгардена, І. А. Бехта адаптує її до сприй-
няття і розуміння постмодерністських творів «через бінарну опозицію: мовне – когнітивне» [1, c. 25] і шляхом 
виокремлення двох мовних підрівнів: (І) спостереження і сприйняття та (ІІ) усвідомлення і візуалізації [1, c. 25]. 
У свою чергу, когнітивний механізм сприйняття й інтерпретації ХТ потребує занурення в структурну глибину 
тексту так, щоб під час поступового підняття читач міг розкрити всі точки перетину текстових рівнів та пере-
плетення текстових компонентів, які будують міцний фундамент для зведення неповторної архітектури ХТ. 

 Взявши за основу міркування Р. Інгардена, нам вдалося змоделювати когнітивний механізм сприйняття 
ХТ, що включає в себе три фази: 1) психологічно-когнітивне налаштування; 2) первинна когнітивна діяль-
ність; 3) вторинна когнітивна діяльність. 

 Фаза психологічно-когнітивного налаштування пов’язана із спектром художньо-естетичних, емоційних, 
мовних та індивідуально-стильових очікувань читача від ХТ і психологічною готовністю до надходження 
інформації та її обробки. Відбувається мобілізація релевантних ментальних репрезентацій знань і когнітивно 
значущих реагентів на об’єкт ХТ. 

 Фаза первинної когнітивної діяльності реалізується в ході прочитання ХТ і стосується ознайомлення 
читача із структурою ХТ. Згідно з термінологією Р. Інгардена, читач, перетворившись на споглядача «зсе-
редини» репрезентованих в ХТ часово-просторових рамок, виконує низку важливих когнітивних операцій:

1) перебуває в активному пошуку взаємозв’язків між репрезентованими об’єктами (represented objects) і 
з’ясовує ситуації, що їх репрезентують (states of affairs) [5, c. 189]; 

2) виокремлює інформацію про репрезентовані об’єкти у ситуативному контексті власне репрезентації 
(representation) – показ об’єкта в певній ситуації з метою виявлення його аспектів, тобто в динаміці – та де-
монстрації (exhibiting) – показ об’єкта під кутом зору його феноменологічного змісту, тобто об’єкта «в собі» 
[5, c. 193-194];

3) сприймає репрезентовану реальність та існуючі в ній об’єкти шляхом ідентифікації їх схематичних 
аспектів (schematized aspects), які візуалізуються в текстових ситуаціях [5, c. 207]. Схематичність аспектів 
свідчить про інгерентну ієрархічну будову їх значення; та слід зауважити, що ієрархічність зумовлюється 
контекстуальним середовищем і заданою ХТ ситуацією. Окрема текстова ситуація експлікує окремий аспект 
репрезентованого об’єкту, переміщуючи його у висхідному напрямку в ієрархії значення і розташовуючи 
його в актуальній позиції для когнітивної перцепції. Таким чином, інші компоненти аспектів займають друго-
рядне місце, позицію «напоготові» (held-in-readiness), і слугують змінними для актуалізації того ж аспекту в 
іншій текстовій ситуації [5, с. 267]. 

 Це наштовхує нас на думку, що первинна когнітивна діяльність має на меті виявлення сітки текстових 
ситуацій, навколо яких концентруються репрезентовані об’єкти та унікальна конфігурація їх схематичних 
аспектів. Вони слугуватимуть композиційними «цеглинами» ментальної репрезентації ХТ. 

 Фаза вторинної когнітивної діяльності полягає в обробці інформації про сприйняту художню дійсність, 
налагодження зв’язків між її фрагментами і побудовою ментального конструкту прочитаного ХТ. 

 Варто наголосити, що, по-перше, ментальний конструкт ХТ утворюється внаслідок когнітивно-редуктив-
ної трансформації. Реконструкція проходить так, що внаслідок перехрещення й активізації витків загальних 
(фонових) знань читача і знань, трансльованих ХТ, та індивідуального емоційно-естетичного досвіду читача, 
ментальний конструкт ХТ уособлює акумулятивний ланцюг узагальнених текстових смислів [6, с. 38]. Супер-
ечливим є питання, якою є внутрішня організація ментального конструкту, оскільки, як зауважує С. Райхль, 
термінологічний плюралізм схем, скриптів і фреймів [6, c. 45, 47] перешкоджає теоретично-когнітивній кон-
кретизації цього ментального утворення. 

 По-друге, обмеженою є темпоральна протяжність ментального конструкту. В результаті когнітивно-пси-
хологічних експериментів була констатована слабка темпоральна резистентність ментального конструкту ХТ 
(менше трьох тижнів) [4], що обґрунтовує наше припущення про мисленнєво- розвиваючу і -стимулюючу 
функцію когнітивного процесу сприйняття та інтерпретації ХТ. 

 Висновки дослідження і перспективи. Отож, багатошаровість інформації про художню дійсність, що 
відтворюється на різних рівнях ХТ, свідчить про когнітивну квінтесенцію ХТ і вагоме значення когнітивного 
механізму його сприйняття й інтерпретації. У ході аналізу на основі концепції Р. Інгардена було визначено 
три фази цього процесу: психологічно-когнітивне налаштування, первинна когнітивна діяльність і вторинна 
когнітивна діяльність. Кожна фаза є генеративною по відношенню до наступної та взаємоконтрибутивною у 
сенсі міжфазового художньо-естетичного перцептивного резонансу і надфазової взаємодії ментальних струк-
тур знань читача і локальних стимуляторів цих знань в ХТ. 

 Зважаючи на викладене вище, небезпідставним є припущення, що ХТ є послідовністю взаємопов’язаних 
ланок – когнітивних субстратів, які об’єктивуються в ХТ у відповідному лінгвістично-семантичному обрам-
ленні. Цей напрям дослідження обумовлює перспективу подальшої роботи, передусім орієнтованої на по-
глиблене теоретичне обґрунтування вищезгаданого припущення і практичного доведення такої (когнітивної) 
моделі текстової конституції. 
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ОПиС ПРиРОДниХ КАТАСТРОф В АнГлОМОВнОМУ БІБлІйнОМУ ДиСКУРСІ: 
СЕМАнТиКО-нАРАТиВний АСПЕКТ

У статті розглядаються засоби текстової репрезентації природних катастроф в англомовному біблій-
ному дискурсі на прикладі опису першої біблійної катастрофи – Всесвітнього потопу, представленого у книзі 
Буття. Біблійні природні катастрофи, що поділяються на глобальні, регіональні, місцеві (локальні) та інди-
відуальні, вписано в систему біблійних екоповістувань, які складають вагомий компонент екопоетики біблій-
ного дискурсу. 

Ключові слова: біблійний дискурс, потоп, Буття, природні катастрофи, повістування. 

В статье рассматриваются способы текстовой репрезентации природных катастроф в англоязычном 
библейском дискурсе на примере описания первой библейской катастрофы – Всемирного потопа, представ-
ленного в книге Бытия. Библейские природные катастрофы, подразделяемые на глобальные, региональные, 
местные (локальные) и индивидуальные, вписываются в систему библейских экоповествований, составляю-
щих весомый компонент экопоэтики библейского дискурса. 

Ключевые слова: библейский дискурс, потоп, Бытие, природные катастрофы, повествование. 

This paper examines the ways of textual representation of natural disasters in English biblical discourse, examplified 
by the first biblical catastrophe – the depiction of Flood in Genesis. Biblical natural disasters that fall into global, 
regional, local as well as individual, are included in the biblical econarrative system as a substantial component of 
ecopoetics of biblical discourse. 

Key words: biblical discourse, Flood, Genesis, natural disasters, narrative. 

Починаючи з кінця ХХ століття, екологізація охопила усі сфери життя і проникла в різні сфери наукових 
досліджень, включаючи дискурсологію, еколінгвістику й екопоетику різножанрових текстів і художніх явиш, 
які належать до культурних універсалій. Як зазначає А. Берлін, «поетика у її сучасній формі […] змушує нас 
усвідомити, яким чином тексти набувають свого значення», що «завжди було важливим у біблійних дослі-
дженнях» [7, с. 17]. Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю окреслити основні ракурси 
екопоетики природних катастроф в англомовних біблійних текстах у контексті їхньої семантики та розгор-
тання оповіді. 

Метою нашого дослідження є виявлення вербальних засобів побудови описів природних катастроф в 
англомовному біблійному дискурсі. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) 
розкрити специфіку екопоетики природних катастроф у контексті біблійного дискурсу; 2) систематизувати 
різновиди екоповістувань про природні катастрофи в англомовному біблійному дискурсі; 3) виявити засоби 
текстової репрезентації уявлень про Всесвітній потоп як глобальну природну катастрофу у її семантико-на-
ративному та концептуальному втіленні. Матеріалом дослідження слугує опис природної катастрофи Всес-
вітнього потопу в англомовній книзі Буття [9, Gen 6−8]. 

Об’єктом дослідження є словесний опис потопу як глобальної природної катастрофи у його семантико-
наративному втіленні, а предметом – засоби текстової репрезентації зазначеної катастрофи, застосовані в 
англомовному біблійному дискурсі. 

Життя людини завжди залежало від природи, обожнення якої набувало форм язичницьких або релігійних 
вірувань; звідси й беззастережне підкорення людини природним стихіям, страх перед природними катастро-
фами та стихійними лихами, що належать до надзвичайних ситуацій. Таким ситуаціям притаманні власні 
причини, особливості і характер розвитку, а «в основі більшості надзвичайних ситуацій лежить дисбаланс 
між діяльністю людини і навколишнім середовищем» [2, с. 92–93]. Серед природних катастроф традиційно 
виділяють: тайфуни, землетруси, повені, цунамі, виверження вулканів, грози, неочікуване похолодання, згуб-
ні засухи тощо. Це стихійні чи стихійно-руйнівні процеси, які стають катастрофами, коли вони виникають у 
населеній місцевості і вражають значну кількість людей і матеріальні цінності [4, c. 9]. 

У Біблії описано декілька різновидів природних катастроф − глобальні (Всесвітній потоп), регіональні 
(Єгипетські кари), локальні (перехід через Червоне море, руйнування Содому та Гоморри), а також індивіду-
альні (випробування Йова). У тексті Старого Заповіту представлено описи тих природних катастроф, які через 
певні природні процеси та стихійні явища призвели до ураження чи загибелі людей, тваринного і рослинного 
світу, довкілля, до несприятливих наслідків у природному середовищі тощо. 

У кожному із повістувань про ту чи іншу природну катастрофу простежується певна схема: 1) поясню-
ється причина, зміст катастрофи; 2) наводяться попередження стосовно можливої катастрофи чи висвітлю-
ється божественний замисел, що буде досягнутий за посередництва майбутньої катастрофи; 3) обирається 
праведник, який є спостерігачем і учасником катастрофи; 4) описуються етапи та вияви певної катастрофи; 5) 
обговорюються її наслідки. Наведена нижче схема унаочнює основний принцип повістування про Всесвітній 
потоп (див. Рис. 1). 

Природна катастрофа − Потоп

© О. О. Жихарєва, 2014
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Рис. 1 Структура повістування природної катастрофи про Всесвітній потоп як природну катастрофу

Біблійний наратив стосовно природної катастрофи, представленої у книзі Буття першою, – потопу, розгор-
тається протягом трьох глав (6–8). За масштабом це глобальна катастрофа, розповідь про яку переростає в іншу 
історію, де Бог повідомляє, чому і за що він винищує усе живе на Землі. Простір дії як тло сюжетної лінії опові-
ді поступово змінюється, відтворюючи поетапність нарощування катастрофи, яка є, з одного боку, природною, 
а з іншого – божественною карою за людське розбещення, насильство, за розповсюдження зла на Землі. 

Структура повістування організована за принципом сюжетного конфлікту, у цьому разі – морального, ду-
ховного. Повістування складається з послідовних епізодів, які організують єдине ціле, ґрунтуючись на струк-
турному принципі «початок – середина – кінець». Центральним архетипом повістування є вода. 

Причина цієї катастрофи полягає у тому, що люди забули про Бога, ведуть розбещений спосіб життя, що 
підтверджується вживанням негативних лексем (wickedness, evil), а також додатковими лексемами, які вказу-
ють на характер та значущість ситуації (great, continually), наприклад: «the wickedness of man was great in the 
earth, and … the thoughts of his heart was only evil continually» [9, Gen 6: 5]. 

Після піднесеного настрою опису картини творіння, тональність нарації змінюється, що підтверджується 
відтворенням гнівного емоційного стану Господа і передано за допомогою дієслів repented (пожалкував) і 
grieved (засмутився): «it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart» [9, 
Gen 6: 6], відбиваючи залежність між мірою зла в серці людини та глибиною туги в серці Бога. 

Бог попереджає про неминучу катастрофу чотири рази. Спочатку розповідає про те, що вона трапиться, 
але ще не дає чіткої вказівки, яким чином: «I will destroy man whom I have created from the face of the earth; 
both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them» [9, 
Gen 6: 7], «The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I 
will destroy them with the earth» [9, Gen 6: 13]. Після обрання Господом праведника, а саме Ноя, розкривається 
характер катастрофи, що її буде спричинено потопом: «I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all 
flesh, …; and every thing that is in the earth shall die» [9, Gen 6: 17], та її тривалість − «For yet seven days, and I will 
cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy 
from off the face of the earth» [9, Gen 7: 4]. При цьому через людину, за волею Бога, повинні постраждати не 
тільки люди, а й навколишній світ. 

Чітко, у форматі своєрідного динамічного сценарію, вибудовується опис потопу як природного явища: 1) 
його початок − «10. the waters of the flood were upon the earth. 11. all the fountains of the great deep broken up» 
[Gen 7: 10]; 2) тривалість та розгортання − «12. the rain was upon the earth forty days and forty nights. 17. the 
flood was forty days upon the earth; the waters increased. 18. the waters prevailed, were increased greatly upon the 
earth; 19. the waters prevailed exceedingly upon the earth. 20. fifteen cubits upward did the waters prevail; and the 
mountains were covered» [9, Gen 7: 12; 17–20] і 3) закінчення − «2. the windows of heaven were stopped, the rain 
from heaven was restrained. 3. the waters returned from off the earth continually, the waters were abated. 5. And the 
waters decreased continually… were the tops of the mountains seen» [9, Gen 8: 2, 3, 5]. 

Негативна оцінка екологічної катастрофи підсилюється багаторазовим повторенням лексичних одиниць, 
в яких актуалізуються, по-перше, сема ‘смерть’ (died, destroyed), а по-друге – семи, що свідчать про всесвіт-
ність, всеохопність потопу в такій низці слів і словосполучень: all flesh, every creeping thing, every man, every 
living substance, наприклад: «21. And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of 
beasts, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man: 22. All in whose nostrils was the 
breath of life, of all that was in the dry land, died. 23. and every living substance was destroyed which was upon the 
face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed 
from the earth: and Noah only remained alive; and they that were with him in the ark» [9, Gen 7: 21–23]. 

Динаміка потопу розкривається через відтворення дієсловами і прислівниками ознак кожного етапу того, 
як поводилися води і змінювалася природа: вода поступово піднімалась (increased), прибувала (prevailed), 
далі різко піднімалась (increased greatly), заповнюючи все навколо (prevailed exceedingly), при цьому навіть 
указується точний рівень води (fifteen cubits upward did the waters prevail). Поступові зміни відбулися і з по-
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верхнею землі: вона вкрилася водою (the ark was lift up above the earth), оскільки ковчег наче парив над землею 
(див. to lift up – to move smth upwards into the air [8, с. 1009]), далі поверхня землі вже повністю вкрилася водою 
(the ark went upon the face of the waters), навіть зникли під водою високі гори (high hill were covered), напри-
клад: «17. And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift 
up above the earth. 18. And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon 
the face of the waters. 19. And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hill, that were under 
the whole heaven, were covered. 20. Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered. 
24. And the waters prevailed upon the earth a hundred and fifty days» [9, Gen 7: 17–20, 24]. 

Опис ситуації після потопу свідчить про те, що катастрофа була заподіяна Богом, оскільки так само по-
ступово як потоп починався, так само поступово він і закінчився, що експлікується в тексті прислівником 
(continually) та дієсловами зі значенням спокою – дощ спинився (restrained), джерела закрились (stopped) та 
руху – вода постійно верталась (returned continually) та спадала (abated, decreased continually). 

Через волю Бога і за Божою вказівкою здійнявся вітер (a wind to pass over the earth), який припинив підйом 
води (the waters asswaged) і зупинив дощ, що вказує на тісні взаємозв’язки всього у природі і підкреслює те, 
що керує катастрофою Творець. 

Таким чином, на завершення потопу вказує низка деталей: «по-перше, зменшення кількості води; по-друге, 
зупинення ковчегу на вершині гори Арарат, і звільнення з-під води вершин гір» [5]. Коли ковчег зупинився, 
можна було вважати, що потоп припинився, оскільки показалися гірські верхів’я, а сам ковчег зупинився 
на горі (were the tops of the mountains seen): «1. … and God made a wind to pass over the earth, and the waters 
asswaged. 2. The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was 
restrained. 3. And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days 
the waters were abated. 4. And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the 
mountains of Ararat. 5. And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day 
of the month, were the tops of the mountains seen» [9, Gen 8: 1–5]. 

Центральну роль у повістуванні про потоп і повне його припинення відіграють два образи-символи: ворона 
і голуба. Після закінчення потопу, Ной спочатку випускає ворона, що символізує блукання і занепокоєння [3], 
оскільки він вилітав і повертався до ковчегу, проте не приносячи жодної звістки (went forth to and fro, until the 
waters were dried up from off the earth [9, Gen 8: 7]). Тоді Ной декілька разів випускає голуба, який врешті-решт 
приносить оливковий лист, що є «знаком відродження природи, і, відповідно, появлення суші» [6, с. 225], а сам 
голуб символізує кінець потопу. А. Азимов визначає це явище як подвійний символ, оскільки голуб (як власне 
символ миру і оновлення), приносить оливкову гілку (що є символом миру і оновлення) [1, c. 93]. 

Заключний фрагмент біблійного повістування про потоп висуває на перший план архетип води, оповіда-
ючи про потоп як випробування водою світу і людства, на що вказує низка словосполучень: винищити усі 
живі істоти водою потопу (all flesh be cut off by waters of a flood), знищити землю водою (a flood to destroy the 
earth), вигубити водою кожну живу істоту (a flood to destroy all flesh): «11. I will establish my covenant with you; 
neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy 
the earth. … 15. and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh» [9, Gen 9: 11, 15]. 

Отже, у повістуванні, що досліджувалося, потоп постає як кара Бога, необхідна для знищення тієї дисгар-
монії, що почала панувати на Землі після вигнання із раю перших людей. З одного боку, потоп – це смерть, 
з іншого, – оновлене життя, оскільки наслідки потопу відбилися на екологічній ситуації Землі в цілому і на 
її окремих екосистемах. Змінилися кліматичні умови (виникли пори року); з’явилися нові природні явища 
– дощ, райдуга; сталося скорочення тривалості життя, як і попереджав Бог перед потопом. Тобто спостері-
гається відновлення природного балансу і стабільності, опис якого досягається залученням різних художніх 
прийомів як засобів текстової побудови нарацій про природні катастрофи: відтворенням конфліктної ситуації, 
поступовим розгортанням й емоційним нарощуванням сюжету, застосуванням екологічно навантажених об-
разів та символів, обігруванням центрального архетипу тощо. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо, зокрема, у розкритті когнітивних механізмів створення 
метафоричності описів природних катастроф в англомовному біблійному дискурсі. 
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лІнГВОКУлЬТУРнА ІнфОРМАЦІЯ ПСЕВДОТОПОнІМІВ-КОМПОнЕнТІВ 
фРАЗЕОлОГІЧниХ ОДиниЦЬ

У статті розглядаються фразеологічні одиниці з псевдотопонімними компонентами в структурно-се-
мантичному та психокогнітивному аспектах. У дослідженні запропоновано новий підхід до зіставно-типоло-
гічного вивчення лінгвокультурної інформації фразеологізмів з псевдотопонімним компонентом. Дослідження 
проводиться на матеріалі польської та української мов. 

Ключові слова: фразеологічна ономастика, мотивація, компонент-онім, структурно-семантичний та по-
рівняльний аспекти, фразеологічні одиниці з псевдотопонімним компонентом, семантика, етимологія, лінгво-
культурна інформація, образність фразеологізмів. 

В статье исследуются фразеологические еденицы с псевдотопонимными компонентами в структурно-
семантическом, психокогнитивном аспектах. В исследовании предложен новый подход к сравнительно-со-
поставительному исследованию лингвокультурной информации фразеологизмов с псевдотопонимным компо-
нентом в польском и украинском языках. 

Ключевые слова: фразеологическая ономастика, мотивация, компонент-псевдооним, фразеологизмы с 
псевдотопонимным компонентом, лингвокультурная информация, образность фразеологизмов. 

The article deals with the phrazeological units with mythological psevdotoponimical components in the structural 
– semantic and comparative aspects. The paper suggests a new approach to the contrastive and typological study of the 
linguistic and cultural information of the phraseologisms with psevdotoponimical components. The nominal structure 
is compared in Polish and Ukrainian. 

Key words: phraseological onomastics, psevdotoponimical component, phraseologisms with proper name 
component, linguistic and cultural information, figurativeness of the phraseologisms. 

Мотиваційну основу фразеологізмів з онімним компонентом, становить їхня етнолінгвокультурна інфор-
мація, джерелами якої є соціум, історія, література, міфологія, релігія, а також, образність пов’язана з поза-
мовними факторами, які впливають на розуміння символіки оніма, зокрема псевдотопоніма, представниками 
різних етносів. 

Етнокультурна інтерпретація різних семантичних явищ у сфері загальної лексики вже стала традиційною 
практикою етнолінгвістичних і лінгвокультурологічних досліджень, проте етнокультурна своєрідність вну-
трішньої форми компонентів-псевдотопонімів у складі фразеологічних одиниць не лише мало вивчена, але 
й навіть недооцінена. Так, Березович Е. Л зазначає, що далеко не всі багатства етнокультурного потенціалу 
семантики ономастичної фразеології сьогодні є освоєними. Це пов’язано з нерозробленістю процедури інтер-
претації культурної інформації оніма [1, с. 45]. 

Попри значну кількість робіт з ономастичної фразеології слов’янських мов (А. М. Кравчук, О. П. Левчен-
ко, В. М. Мокієнко, Н. М. Пасік та інших) вчені зазначають, що «залишаються недостатньо розробленими 
глибинні процеси і первинної, і вторинної фразеологізації (переосмислення вільних сполучень слів), взаємо-
відношення семантичних і структурних чинників, систематичний опис різних провідних значеннєвих факто-
рів (роль символу, місце евфімізації тощо), … шляхи метафоризації [7, с. 102]. 

Не вивчалась достатньою мірою і специфіка впливу компонента-псевдотопоніма, асоціативних явищ і 
пов’язаних з ним певних суспільно-культурних чинників на формування фразеологічного значення. 

Специфіка досліджуваних мовних одиниць з псевдотопонімними компонентами полягає у тому, що їхня 
семантика інформує про своєрідний склад мислення, світосприйняття, історію та міфологію народу – носія 
певної мови. Мотиваційна основа таких одиниць пов’язана з позамовними факторами, які впливають на ро-
зуміння символіки оніма, зокрема псевдотопоніма представниками різних соціумів. Такий аспект вивчення 
фразеології стимулює актуальність розгляду цих одиниць у міжмовному плані. 

Метою пропонованої статті є дослідження у низці фразеологічних одиниць специфіку компонентів, які імітують 
у різний спосіб топоніми – псевдотопоніми; їхню семантику, етимологію та функціонування в українській, поль-
ській та англійській фразеології; дослідити лінгвальні причини створення псевдотопонімів, процес евфемізацієї. 

У статті реалізуються такі завдання: – з’ясувати особливості структури, семантики, етимології і символіки 
псевдотопонімів, їхню етнолінгвокультурну інформацію, асоціативний фон; – дослідити лінгвальні причини 
створення псевдотопонімів та процес евфемізації; – простежити функцію псевдотопонімів з огляду на наці-
онально-культурну специфіку вербалізації онімів; – визначити національно-культурну специфіку псевдото-
понімних образно-характеризуючих номінативних одиниць шляхом зіставлення їхньої мотиваційної основи. 

Внутрішня форма фразеологічних одиниць з псевдотопонімними компонентами створюється семантич-
ною взаємодією всіх компонентів і формується на основі уявлення про певну ситуацію. При цьому у мотивації 
фразеологічної одиниці дуже часто визначальним є конотаційний елемент. Поняття конотації є одним з осно-
вних в описі мовної картини світу, оскільки саме у конотативних емоційно-оцінних характеристиках мовних 
одиниць виражається світобачення носіїв певної мови [6, с. 56]. На семантику фразеологізмів із компонента-
ми-псевдтопонімами великою мірою впливають екстралінгвальні чинники. Так, образність досліджуваних 
мовних одиниць може бути зумовлена реальними фізичними характеристиками, властивими називаному 
об’єктові, тобто велику роль відіграють асоціативний фон, конотації, символічне значення тощо. 

© І. Ф. Заваринська, 2014
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Н. М. Пасік зазначає: «Інтралінгвістичну денотативну основу мають псевдоонімічні компоненти. Каламбу-
ри зі стрижневими вигаданими власними назвами виникли внаслідок розщеплення лексеми-мотиватора на но-
сія фразеологічного значення й формального граматичного показника: пізнати Познанського, бути з Брехунів-
ки. Поєднання апелятивних та онімних категоріальних ознак, прозорість внутрішньої форми псевдоонімічних 
компонентів є джерелом образності та експресивності даного розряду стійких зворотів» [5, с. 10]. Фразеоло-
гізми з псевдотопонімами – компонентами вербалізують низку значень, наприклад: пол. Spuścić do Kiszyniowa 
– «сховати до кишені» [NKPP, т. 2, c. 70]; укр. поїхати до Могильовської губернії – «померти» [8, с. 89]. 

Значення досліджуваних мовних одиниць ґрунтується на антропоцентричних та антропометричних обра-
зах що трансформують лінгвокультурну інформацію про: – намір іти спати або про процес сну, наприклад: 
фразеологізм укр. діал. Треба сі забирати до Лежанська [Франко, т. 2, c. 456] має значення «час іти спати». 
Семантика його пов’язана зі словом Лежанське від Leźajsk – містечко. У даному звороті спостерігаємо гру 
слів. Аналогічні за семантикою є такі мовні одиниці, як: укр. діал. Іду до Лежухова. Лежухів – не населений 
пункт, а місце, де лежиться [Франко, т. 2, c. 458]; укр. діал. Йти на Боковий; іти на Бокову, жарт. – «готува-
тися до сну, йти спати» [ФСССГД, с. 35]; укр. діал. Поїхати в Храпівку, жарт. або ірон. – «заснути міцно з 
хропінням» (Храпівка – тут результат розкладу дієслова «хропіти» з подальшим перетворенням іменної час-
тини в топонім, що створює семантичну двоплановість, каламбур) [ФСССГД, с. 244]. Семантика здатності 
людини відбивається у фразеологізмі пол. Pojechać do Błędowia і має значення «заблудитися, помилитися». 
Вислів ґрунтується на грі слів. (Błęd з польської – помилка) [NKPP, т. 1, с. 116]; 

Інформація про стан людини розкривається у фразеологізмі пол. Machnąć kozła na Brуdno. Wyprawić się na 
Brуdno – «померти». Семантика цього виразу пов’язана із районом Варшави – Brуdno, де розташоване велике 
кладовище [NKPP, т. 1, с. 202]. У фразеологізмах пол. Lepiej na Czyste niż na Bródno теж фразеологізується 
концепт смерті за допомогою топонімів Czyste i Bródno (Czyste i Bródno – ділянки Варшави, де розташовані 
кладовища) [NKPP, т. 2, с. 16]; пол. Pojechać (powędrować) na Rakowice – «померти» [NKPP, т. 3, с. 19]; пол. 
Dezerter z Rakowic (Rakowice – район у Кракові, де розташоване кладовище) [NKPP, т. 3, с. 19] або пол. Jedno 
być w raju Turków, co wróblem w Powązkach (Powązki – село під Варшавою, де у XVIII ст. була літня резиденція 
Чарторизьких, тепер кладовище) [NKPP, т. 2, с. 1040]; пол. Patrzy na Powązki. Ma ciekawość na Powązki [NKPP, 
т. 2, с. 1040]; пол. Żyje za paszportem z Powązek – «хворий» [NKPP, т. 2, с. 1040]; пол. Bodaj cię krowami na 
Powązki wywieźli [NKPP, т. 2, с. 1039]. В українській мові функціонують семантично подібні мовні одиниці: 
укр. дати місце в Могильовській губернії [8, с. 89]; укр. поїхати до Могильовської губернії [8, с. 89]; укр. На 
готовицьку гору лагодиться (Готовицький – очевидно, каламбурне обігрування лексеми готовий «помер») 
[ФСССГД, с. 70]; укр. Відвезти на Горбачове – «поховати; померти» (Горбачове, жарт. – топонім, утворений 
від апелятива горб (поблизу нього знаходиться кладовище)) [ФСССГД, с. 72]. 

Образ неіснуючого географічного об’єкту зустрічаємо у багатьох фразеологічних зворотах. Наприклад, 
у відповідь на запитання «Куди йдеш?», коли не сказати, відповідають: «За кудикину гору горобців драть» 
(пасти) або евф. За кудикину гору косити помідори, чи За кудикину гору крейду косити, евф. [ФСССГД, с. 70]. 
Зрідка трапляються приклади парономазії: укр. діал. Комісар з Тригубиць, де їдна хата, а сім вулиць. Тригу-
биці – «невідоме село, а може фіктивне, в якім більше вулиць ніж домів» [Франко, т. 3, 295]; На закудикину 
гору ганяти бабу Федору, евф. [ФСССГД, с. 71]. Семантику вибору життєвого шляху спостерігаємо у фразе-
ологізмі укр. пішов на Жабокруки – «пішов поганою дорогою» (на болота, де жаби крукають. Є, також, село 
Жабокруки) [Франко, т. 2, c. 127]. 

Так, спільність проаналізованих фразеологізацій спостерігається на рівні механізмів фразеотворення. Фра-
зеологічні одниці з компонентом-псевдотопонімом утворюються за низкою моделей: «дієслово із значенням 
пересування + псевдотопомонім = померти»; «бути + з + топонім = [бути божевільним]»; «піти +топонім = 
[робити щось, що символічно закадоване топонімом]». Спостерігаємо, що окрім лінгвальних причин, створен-
ня псевдотопонінімів зумовлено, насамперед, евфемізацією. Трапляються поодинокі приклади парономазії. 

Здійснене дослідження показує, що в польській та українській мовах проаналізовані фразеологічні одиниці 
з компонентами-псевдотопонімами ґрунтуються на образах, що трансформують лінгвокультурну інформацію 
про: психоемоційну характеристику людини, фізичний, фізіологічний стан, позначення певних дій, інколи 
процесів; характеристику певних об’єктів, явищ, реалій тощо. Так, з огляду на національно-культурну специ-
фіку вербалізації псевдтопоніма-компонента, його структуру, семантику, символіку та культурну мотивацію 
такі фразеологічні одиниці вербалізують низку семантико-асоціативних та конотативних сфер на позначення 
неіснуючий географічний об’єктів; брехунівка, кудикіна гора тощо … чи фізіологічний стан: померти; почу-
вати себе погано; іти спати; помилятися та інші. Спільним у псевдотопонімних одиницях є яскраво вираже-
на національно-культурною маркованістю. Проте в українських фразеологізмах імітація онімів-компонентів 
більш поширене мовне явище, ніж у польській. 
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АнГлОМОВнІ лЕКСиЧнІ ЗАСОБи ВЕРБАлІЗАЦІЇ нЕВиЗнАЧЕнОСТІ

У статті розглядаються особливості вербалізації невизначеності на матеріалі англійської мови. Лек-
семи, що позначають невизначеність, аналізуються з точки зору частиномовної приналежності, а також 
у лінгвокультурологічному та стилістичному аспектах. У дослідженні з’ясовуються роль та функції серед 
номінацій невизначеності варваризмів, термінів та фразеологізмів. 

Ключові слова: невизначеність, номінація, сема, маркованість. 

В статье рассматриваются особенности вербализации неопределенности на материале английского 
языка. Лексемы, обозначающие неопределенность, анализируются с точки зрения частеречевой принадлеж-
ности, а также в лингвокультурологическом и стилистическом аспектах. В исследовании определяются роль 
и функции среди номинаций неопределенности варваризмов, терминов и фразеологизмов. 

Ключевые слова: неопределенность, номинация, сема, маркированность. 

The article deals with peculiarities of the uncertainty verbalization on the English-language material. The 
lexemes that denote uncertainty are analyzed from the viewpoint of their part-of-speech reference and also in linguo-
culturological and stylistic aspects. The role and functions of barbarisms, terms and phraseologisms among the 
nominations of uncertainty are stated. 

Key words: uncertainty, nomination, seme, markedness. 

У процесі освоєння людиною навколишньої дійсності нове та незрозуміле сприймалося як невизначене, а 
невпевненість і сумнів супроводжували прогрес та були йому вагомим поштовхом. Виходячи з тези про те, 
що мова відбиває усі аспекти буття, можемо передбачити, що існують усі передумови для наявності в арсеналі 
мови як такої, як і будь-якої природної мови (зокрема, англійської), достатньої кількості засобів для реалізації 
невизначеності – і як логіко-філософської, і як лінгвістичної категорії. На цій закономірності наголошує пред-
мет нашого дослідження – категорія невизначеності, тому метою цієї наукової розвідки є аналіз англомовних 
засобів вираження невизначеності, що не є спорадичними, а складають, на нашу думку, струнку й злагоджену 
систему. Мета дослідження передбачає вирішення низки завдань: встановити, яким потенціалом для номі-
нування аспектів невизначеності володіє англійська мова; визначити засоби та механізми, задіяні у ній для 
вербалізації невизначеності. 

Аналіз номінативних одиниць проводиться на матеріалі, отриманому з 8 лексикографічних джерел – теза-
урусів і словників британської англійської (друкованих та електронних). Отримані дані дозволяють скласти 
перелік лексем, що позначають невизначеність. На їх основі нами було складено корпус з 1500 лексичних 
одиниць, які використовуються в англійській мові для номінації різних аспектів невизначеності. 

Розподіл усього корпусу лексики, що здатна вербалізувати невизначеність, за частиномовною прина-
лежністю засвідчив, що переважну більшість лексем (у сукупності 93,7 % або більше ніж 9/10 усієї зна-
йденої лексики) складають прикметники (49,3 % від загальної кількості) та іменники (44,4 % ЛО), причому 
прикметники посідають чільне місце (вони складають майже половину всієї лексики на позначення різних 
аспектів невизначеності). Це є очікуваним, адже невизначеність як стан притаманна особам, предметам або 
явищам, а стан найчастіше позначається в мові за допомогою прикметників та абстрактних іменників. 

Істотним аспектом номінацій невизначеності слід вважати їх культурну маркованість (див. Діаграму 1). 

Варто зазначити, що наведена інформація передусім стосується не етимології, а особливостей сприйнят-
тя маркованих ЛО носіями англійської мови. Словникові позначки щодо іншомовності мають 63 ЛО, тобто 
4,2 % від загальної кількості проаналізованої лексики. Такі ЛО не є асимільованими, досі не втратили свого 
іноземного вигляду і тому сприймаються як варваризми – слова іншомовного походження, які вживаються 
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поряд зі своїми відповідниками в тій чи іншій національній мові, але остаточно не засвоюються нею [Галич] 
(це стосується французьких, німецьких, латинських ЛО в англійській мові). У деяких випадках їх вжиток об-
межений географічно (приміром, американським варіантом англійської). 

Серед таких велика частина – практично 4/5 (81% від числа варваризмів і 4,2% від загальної кількості лек-
сики) – належить американізмaм (приміром, happenstance, iffy, mugwumpery, yellowness, to be from Missouri, 
to have a hunch, vicissitudinary, to bone up). Пояснюється це світовим лідерством американської культури і її 
сучасним впливом на британську, у тому числі й британський варіант англійської мови. У той же час, бри-
танська англійська має тенденцію до спротиву залученню запозичень з американської англійської, про це 
свідчить їх неповна асимільованість та явно виражений відтінок «американськості», тобто сприйняття аме-
риканізмів як надбання чужого. Це і обмежує вжиток таких лексем, і утворює труднощі для їх сприйняття, 
і, водночас, розширює їх потенцію, адже культурна маркованість викликає нові смисли, що перегукуються з 
уже наявними. 

Лексеми, марковані як належні до романських мов – латини (наприклад, aporia, dubitatio, diaporesis) та 
французької (такі, як arriere pensee, double-entendre, impasse, gauche) – представлені у корпусі лексики у не-
великій кількості (відповідно 8% та 9,5% від кількості варваризмів, 0,3% та 0,4% від усіх знайдених ЛО). 
Свідчить це і про давність контактів між цими мовами та англійською, і про їх нерелевантність на сучасному 
етапі розвитку англійської мови. Кількість номінацій, маркованих як етимологічно німецькі (як-от angst), є ще 
меншою (1,5% варваризмів і 0,07% від загальної кількості ЛО). Через генетичну близькість двох германських 
мов процес асиміляції запозичень полегшується, і такі запозичення досить швидко припиняють сприйматися 
як варваризми. 

При розгляді емпіричного матеріалу виявляється, що лексичні запозичення з інших мов активізують ме-
ханізм міжкультурної взаємодії, і таке нашарування культурних кодів (а будь-яке повідомлення існує у вза-
ємодії різних кодів, які дефінуються як надтекстова організація значень, що нав’язують уявлення про певну 
структуру [Барт 1989, с. 40]) призводить до ніби «подвійного кодування» висловів [Ильин 2001, с. 49]. 

Не менш важливим для виявлення специфіки номінування невизначеності засобами англійської мови є 
розгляд стилістичного розподілу цих засобів (див. Діаграму 2). Стилістичне забарвлення англомовних лек-
сичних одиниць, що вживаються на позначення невизначеності, дозволяє дослідити їх соціальний статус та 
приналежність до певних комунікативних ситуацій. 

Лексика нейтрального вжитку складає 1108 одиниць (приблизно 70% від загальної кількості дібраних ЛО 
із семою невизначеності). Стилістично маркованими є 392 ЛО (30% від загальної кількості), співвідношення 
між нейтральною та маркованою лексикою складає більше ніж 2,5:1. З 392 маркованих словниками ЛО фразе-
ологізми складають 5% від усієї лексики, 14% термінів різних сфер людської діяльності, а решту – 11% – скла-
дають інші стилістично марковані лексеми на позначення невизначеності, які вказують на сферу переважного 
вживання таких слів (літературно-книжна та розмовна лексика). 

Досить показним є факт, що цим 392 ЛО належать 445 різновживаних значень, тобто великій кількості сти-
лістично забарвлених та обмежених у вжитку слів притаманна полісемантичність. До їх складу входять 75 
сем фразеологізмів (17% маркованих ЛО), 210 значень термінів різних сфер людської діяльності (відповідно 
47%), а решту – 160 ЛО (36%) – складають семи стилістично маркованих лексем. Одна лексема може вико-
ристовуватись у різних сферах у різних термінологічних значеннях, однак усі семи обов’язково у тій чи іншій 
мірі зберігають компонент нечіткості, непевності тощо. Наприклад, лексема «disturbance» може вживатися у 
наступних значеннях: (1) нейтр. порушення рівноваги, хвилювання, безлад, тривога; (2) мед. розлад, патоло-
гічне відхилення; (3) тех. порушення режиму; (4) юр. перешкоджання використанню права; (5) фіз. збурення; 
(6) спец. стрибок (кривої); (7) радіо перешкода (переклад наш – М. З.) [БАРС 1987, с. 458-459]. 

Виявляється, що лексика, яка позначає різноманітні аспекти невизначеності, охоплює широкий діапазон 
сфер людської діяльності та спілкування. Перелік сфер, до яких належить така лексика, налічує 36 позицій. 
Розподіл між галузями застосування номінацій невизначеності не є рівномірним. Наведемо отримані дані з 
кількості таких ЛО, що аплікуються у різних сферах вжитку (у порядку зменшення показників):
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Таблиця 1. 
Стилістичне забарвлення ЛО на позначення невизначеності. 

№ Словникова по-
значка Кількість лО

% від 
стил. мар-
ков. сем

№ Словникова по-
значка Кількість лО

% від 
стил. мар-
ков. сем

1. Розм. 71 19,2 % 19. Астр. 4 1 %
2. Книж. 31 8,4 % 20. Кіно 4 1 %
3. Усн. 26 7 % 21. Політ. 4 1 %
4. Мед. 25 6,7 % 22. Радіо 4 1 %
5. Тех. 25 6,7 % 23. Ел. 4 1 %
6. Спец. 20 5,4 % 24. Страх. 3 0,8 %
7. Юр. 20 5,4 % 25. Поет. 2 0,6 %
8. Мат. 19 5,1 % 26. Опт. 2 0,6 %
9. Жарг. 18 4,9 % 27. Психол. 2 0,6 %

10. Рідк. 14 3,8 % 28. Філос. 1 0,3 %
11. Лінгв. 14 3,8 % 29. Фото 1 0,3 %
12. Біол. 12 3,2 % 30. Ритор. 1 0,3 %
13. Військ. 8 2,2 % 31. Мор. 1 0,3 %
14. Муз. 7 1,9 % 32. Церк. 1 0,3 %
15. Ек. 6 1,6 % 33. Театр. 1 0,3 %
16. Фіз. 6 1,6 % 34. Офіц. 1 0,3 %
17. Геол. 5 1,3 % 35. Літер. 1 0,3 %
18. Хім. 5 1,3 % 36. Жив. 1 0,3 %

 
Доволі велика кількість (36) галузей ужитку таких лексем пов’язана з тим, що невизначеність є одним із 

найдавніших і найважливіших аспектів людського буття як такого та людської діяльності. Формулювання 
нечіткості, неоформленості, складності явищ та предметів важливе для сучасних високоточних наук та сфер 
життя, термінологічні назви невизначеності об’єктів необхідні для забезпечення можливості її усунення. До 
таких відносимо технічні (6,7% від кількості стилістично маркованих ЛО), медичні (6,7%), юридичні (5,4%), 
спеціальні (5,4%), математичні (5,1%), лінгвістичні (3,8%), біологічні (3,2%) терміни. 

Подібний розподіл є відбиттям стану сучасної англомовної та світової культури ХХІ століття. Як доказ – 
чільні позиції лексем з технологічної, наукової сфери та мінімальна їх кількість – зі сфери живопису, літера-
турознавства, церковної та театральної сфер (по 0,3% кожна). Стилістична диференціація номінацій невизна-
ченості сповна відбиває динамічний, рухливий стан, властивий англійській мові на сучасному етапі розвитку. 

Лексика високого стилю (книжна – 8,4% від стилістично маркованих ЛО), так само, як і її антипод – жар-
гонна (4,9%) – активують у свідомості реципієнта певні соціальні коди, нашарування яких призводять через 
дію принципу невизначеності до перешкод у сприйнятті висловів, де вони вживаються. Справа у тому, що 
можливості вживання декотрих слів інколи виходять за власні межі, тим самим урізноманітнюючи та збага-
чуючи мовні засоби вираження, проте водночас і ускладнюючи їх розуміння й тлумачення. 

Опріч окремих слів у якості засобів номінації виступають і фразеологізми. З одного боку, вони не є власне 
словами, адже з них складаються, проте, ми вважаємо за необхідне залучити їх до складеного корпусу лекси-
ки, адже функціональні та семантичні потенції слова найповніше виявляються у його вжитку в якості компо-
нента словосполучення, особливо якщо його функціонування призводить до збагачення смислової структури 
слова або поступової зміни його значення (як це відбувається у фразеологізмах). Поєднуючись з іншими 
словами у ФО, слово може викликати асоціації, безпосередньо не пов’язані з його основними значеннями. 
Так, у ФО «а pig in a poke» (кіт у мішку), «to sit on the fence» (займати очікувальну позицію), «with a pinch of 
salt» (недовірливо, скептично) жоден зі складових компонентів не має семи, пов’язаної з неясністю, сумнівом. 
Проте, у сукупності, у взаємозв’язку в складі ФО з’являється значення невизначеності. Такі нашарування 
значень свідчать про дію принципу невизначеності у процесі їх сприйняття: коли у фокусі уваги реципієнта 
перебувають значення окремих слів, загальний сенс ФО губиться. 

Отже, аналіз англомовного матеріалу виявив, що англійська мова має у своєму складі великий обсяг різ-
номанітних лексичних засобів вираження принципу невизначеності, вони складають злагоджену систему та 
підкорюються певним закономірностям. Культурна та етимологічна маркованість деяких номінацій невизна-
ченості стосується особливостей їх сприйняття носіями англійської мови. Це обмежує їх вжиток і утворює 
труднощі для сприйняття, але, водночас, розширює їх потенцію, адже така маркованість викликає нові смис-
ли, що перегукуються з уже наявними. Важливість подібних лексем у ракурсі принципу невизначеності по-
лягає у тому, що лексичні запозичення з інших мов активізують механізм міжкультурної взаємодії, а нашару-
вання культурних кодів призводить до «подвійного кодування» висловів. 

Стилістичне забарвлення англомовних лексичних одиниць, що вживаються на позначення невизначенос-
ті, також є значущим для їх соціального статусу та приналежності до певних комунікативних ситуацій. До 
стилістично маркованих лексем належать фразеологічні ЛО, термінологія та ЛО з обмеженнями у сферах 
вжитку. Великій кількості стилістично забарвлених та обмежених у вжитку слів притаманна полісемантич-
ність. Лексика, яка позначає різноманітні аспекти невизначеності, охоплює широкий діапазон сфер людської 
діяльності та спілкування. Розподіл між галузями застосування номінацій невизначеності не є рівномірним. 
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Стилістична диференціація номінацій невизначеності відбиває динамічний стан, властивий англійській мові 
на сучасному етапі розвитку. 

Лексика високого стилю (книжна) так само, як і її антипод (жаргонна), активують у свідомості реципієнта 
певні соціальні коди, нашарування яких призводять через дію принципу невизначеності до перешкод у сприй-
нятті висловів, до складу яких вони входять. У складі фразеологізмів слова викликають асоціації, безпосеред-
ньо не пов’язані з їх основними значеннями, і такі нашарування значень спричиняють задіяність принципу 
невизначеності у процесі їх сприйняття. Таким чином, лексичні номінації є потужним засобом лінгвальної ре-
алізації принципу невизначеності. Серед перспектив подальших досліджень можна окреслити коло проблем, 
пов’язаних із концептуалізацією невизначеності, зокрема, розгляд механізмів і засобів вербалізації концепту 
«uncertainty». 
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фРАЗЕОлОГІЧнІ ТРАнСфОРМАЦІЇ В СУЧАСниХ УКРАЇнОМОВниХ ЗМІ: 
ПРиЗнАЧЕннЯ, фУнКЦІЇ, СПОСОБи ПРОДУКУВАннЯ

У статті проаналізовано фразеологічний склад української мови, що активно реалізується в континуумі 
сучасних ЗМІ. Проаналізовано способи трансформацій ФО на свіжому ілюстративному матеріалі. Установ-
лено, що фразеологічні трансформації в мові сучасних ЗМІ є багатим емоційно-інформаційним фондом, що 
визначає особливості їх функціонування. 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологічна трансформація, мова ЗМІ. 

В данной статье анализируются фразеологический состав украинского языка, который активно исполь-
зуется в континууме СМИ. Анализируются способы трансформаций ФЕ на новом иллюстрационном мате-
риале. Установлено, что фразеологические трансформации в языке современных СМИ являются богатым 
эмоционально-информационным фондом, что определяет особенности их функционирования. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологическая трансформация, язык СМИ. 

The phraseological units of the Ukrainian language which were extensively used in the media continuum were 
analysed in the article. Means of transformation of phraseological units were analysed on the new material. It was 
established that phraseological transformations in the media language are rich in emotional and informational source 
that define the peculiarities of their functioning. 

Key words: phraseological units, phraseological transformation, the media language. 

Багатство фразеологічного фонду, а головне – його відносна стилістична свобода, провокує активні се-
мантичні експерименти в мові. Трансформації фразеологізмів зокрема в континуумі сучасних засобів масової 
інформації (далі – ЗМІ) є об’єктом досліджень багатьох дослідників, маститих науковців і вчених-початківців, 
зокрема таких, як-от: Л. Авксентьєв [1], М. Воронова [2], І. Коробкіна [4], М. Літвінова [5; 6], А. Мелерович 
[7], С. Недбайло [8], О. Петров [9], О. Пономарів [10], В. Ужченко [1], Н. Чорна [11] та ін. 

Тож актуальність цієї розвідки беззаперечна, вона зумовлена необхідністю зафіксувати результати кон-
текстуальних експериментів із фразеологізмами в масмедійному вербалізованому просторі, що є полігоном 
для їх випробувань на комунікативну придатність. 

Об’єкт цього дослідження – сучасна українська мова ЗМІ. 
Джерельною базою цієї статті послугували словник метафоричних словосполучень української преси [3] 

та матеріали телевізійних ЗМІ й інтернет-новин, що не ввійшли до названої лексикографічної праці у зв’язку 
з її джерельними, тематичними та часовими обмеженнями. 

За предмет правлять трансформовані фразеологізми, що функціонують у сучасних україномовних ЗМІ. 
Мета – виявити продуктивні способи трансформування фразеологізмів у сучасній мові ЗМІ, їх функції та 

призначення у відповідному комунікативному просторі. 
Фразеологія – розділ науки про мову, що вивчає фразеологічні звороти; сукупність усіх фразеологічних 

зворотів тієї чи тієї мови [10, с. 121]. Фразеологізм, або фразеологічна одиниця (далі – ФО), – стійке поєднан-
ня двох або більшої кількості роздільно оформлених компонентів, граматично оформлених за моделлю слово-
сполучення або речення; характеризується цілісністю значення, стійкістю лексичного складу та граматичної 
будови, автоматичним відтворенням у мовленні [2, с. 159; 10, с. 121-122]. ФО певною мірою відображають 
світогляд народу, суспільний лад, ідеологію своєї епохи, а також активізують мислення людини, викликають 
напругу почуттів у реципієнтів [4, с. 179]. Тож ФО є етнокультурним надбанням, частиною асоціативного 
ряду в процесі мислення представників відповідної нації, яка володіє оригінальним набором символів, знаків, 
зрозумілих кожному без тлумачень. Використовуючи ці одиниці, носії мови створюють образи, доступні кож-
ному й водночас стислі [2, с. 159]. Названі характеристики й ознаки ФО є потужним поштовхом до активного 
їх використання в континуумі сучасних ЗМІ, які працюють для широкої аудиторії, намагаючись повідомити 
якомога більше інформації в стислій формі. 

Склалася певна традиція відтворення ФО в мові ЗМІ. Сучасні тенденції провадження ФО в україномовних 
ЗМІ сприяють продуктивному використанню трансформацій – «видозмін фразеологічних одиниць з певною 
стилістичною настановою» [10, с. 127]. Видозміна фразеологізмів зберігає їх внутрішню форму, наявність цієї 
форми дає змогу освіжити стертий фразеологічний образ, що став таким унаслідок багаторазового викорис-
тання в мовленні [10, с. 127]. «Широкі трансформаційні потенції фразеологізмів, безпосереднє оновлення їх 
компонентного складу <…> – цей погляд прийшов на зміну твердженню про закам’янілість названих специ-
фічних мовних одиниць» [1, с. 55]. «Трансформація ніби суперечить визначенню фразеологізму, але стійкість 
цих одиниць – не абсолютна, а відносна ознака» [10, с. 127]. Поза контекстом ФО характеризуються високим 
ступенем стійкості, а в конкретних текстах мають здатність до перетворення. «Видозмінений фразеологізм 
завжди зберігає співвіднесеність із номінативним вихідним джерелом» [10, с. 127-128]. Різновиди ФО поста-
ють унаслідок взаємозамін лексем-компонентів, їх називають лексичними варіантами [1, с. 55]. О. Пономарів 
виділяє проаналізовані нижче автором цієї статті способи трансформації [10, с. 127-132]. 

Часткова видозміна семантики фО. «Залежно від контексту на перший план виступає пряме або фра-
зеологічне значення» [10, с. 128]; окрім семантичних трансформацій, змін може зазнавати й зовнішня форма 
ФО: На городі бузина, а в Києві Рибкін (Голос України, № 43, 2004) – заміна лише одного слова-компонента 
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спричинила до того, що перша частина відомої ФО зберегла фразеологічний смисл, а друга – на перший план 
висунула пряме значення; Якщо українці проголосують за стандартами «демократії» (тобто за «оранжис-
тів»), Європа дасть їм пряник. Можливо. Щоправда, поки ніяких «пряників» Україна від Європи не бачила. 
Ні тобі спрощення візового режиму з країнами ЄС, ні якихось там ще поступок (Комуніст, № 23-24, 2006), 
де в одній комунікативній події представлено актуалізацію фразеологічного компонента – слова пряник – у 
прямому (перший випадок уживання), що провокує іронічну інтенцію, й у фразеологічному (другий випадок 
уживання) значеннях; Чи такий страшний утилізаційний процес [автомобілів – наше] як його малюють? 
(5 канал, Реальний сектор, 30.07.2013, 17:41) – у цьому виразі фразеологічне значення в цілому залишило-
ся, новий лексичний компонент уточнив предмет комунікативного акту; Архіви не горять (1+1, Світське 
життя, 08.03.2014, 09:08) – ідеться про приховану державну і приватну документацію екс-президента Укра-
їни В. Януковича, яку намагалися знищити, але деякі важливі документальні факти збереглися; «Цирк» по-
їхав, а Царьов лишився. Крилаті фрази найкумеднішого регіонала сучасності (http://vip. tyzhden.ua/chronicle, 
09.04.2014), де зміна компонента не вплинула на інтенцію ФО, що доводить ужитий у представленому контек-
сті перифрастичний вираз найкумедніший регіонал; ця лексична заміна означила особу, яка стала предметом 
іронічного опису. Таким чином, часткову видозміну семантики ФО застосовують як прийом трансформації у 
сучасній мові ЗМІ, як правило, з метою уточнення предмета комунікативного акту, інтенція кодифікованого 
вислову лишається незмінною. У такий спосіб відбувається економія емоційно-інформативного вербалізова-
ного фонду мови. 

Повна видозміна семантики фО – «створення фразеологічного каламбуру за допомогою паралельного 
вживання фразеологізму і вільного словосполучення» [10, с. 128]: Одні місію виконали, інші – розпочали 
(Голос України, № 41, 2004), де репрезентовано алюзію до відомого вислову; Свині не винні… А хто винен? 
(Демократична Україна, № 36, 2007) – це, очевидно, трансформація коцюбинівського «Коні не винні», фразе-
ологічне значення, як видається, «стирається» повністю, про що свідчить контекстуальне продовження – ри-
торичне питання а хто винен?; Війна війною, а посівна за розкладом (1+1, ТСН тиждень, 06. 04. 2014, 20:38); 
Війна війною, а президентські вибори за розкладом (ICTV, Факти тижня, 19. 05. 2014, 08:07). Використані 
в наведених прикладах лексичні варіанти кардинально міняють смисл висловів: не вдається однозначно ви-
явити фразеологічне чи пряме значення актуалізовано у відповідних комунікативних актах, що й забезпечує 
«свіжість» образу й одночасно «піднімає вуаль» із «обличчя» описуваної ситуації. 

Створення оказіонального значення і розкриття його читачеві. «Спеціально створений контекст не 
тільки сприяє відновленню фразеологічного образу, а й посилює стерту метафоричність та емоційність» [10, 
с. 129]: Чи пустять до бюджетного «раю» податкові «гріхи»? (Молодь України, № 78-79, 2001); «Не-
зворотності» боятися – у кіно не ходити (Без цензури, № 7, 2004); «Оранжевий» сміх – народні сльози 
(Комуніст, № 11, 2006); На городі – бузина, а дядько – не лише в Києві. Проте в Києві ще «дядьки» лишилися 
(Молодь України, № 8, 2007). Реципієнт із легкістю впізнає традиційне формулювання ФО й ту інтенцію, що 
вона «випромінює», а нове звучання, забезпечене оказіонально створеним контекстом, надає нового «дихан-
ня» узвичаєному виразу. 

Пристосування фразеологізму до конкретної ситуації: Не здалися без бою. Зловмисники [продавці нар-
котиків – наше] утікали від міліції (1+1, ТСН, 24.07.2012, 19:39); Зморені сонцем. Працівники ДАІ мають 
право виймати водія з-за керма й змушувати відпочити (1+1, ТСН, 09.08.2012, 19:52); Дим вітчизни. У селі 
на Вінниччині зроблено сміттєве звалище, що дошкуляє місцевим жителям смородом, зіпсованою водою та 
димом (1+1, ТСН, 11. 08. 2012, 19:34); Дорогою ціною. У Криму втонув чоловік. Той, хто його намагався 
врятувати, теж утонув. Рятувальник був другом потопельника (1+1, ТСН, 18.08.2012, 19:45). Модифікація 
наведених сталих висловів базується на їх пристосуванні до екстралінгвальних умов, подекуди активізуючи 
пряме значення. 

Додавання другої частини, «що являє собою іронічний авторський коментар до відомого фразеологізму» 
[10, с. 129]: «Відквітли в саду хризантеми» – романси ж і досі цвітуть (Молодь України, № 83, 2001) – 
вислів відомого романсу отримав контекстуальне іронічне продовження; Полюби не гармоніста – полюби 
монополіста (Голос України, № 52, 2004), де іронічно «обіграно» переоцінку суспільних орієнтирів у ген-
дерному вимірі – жіночих пріоритетів; Кожен сам коваль свого здоров’я. Або хвороби… (Комуніст, № 14, 
2006), де, окрім додавання частини або хвороби, наявна заміна слова щастя на близьке (у цьому контексті) за 
значенням здоров’я. 

Синонімічна заміна компонентів. «Синоніми можуть бути загальномовними й контекстуальними, родо-
ве поняття може бути замінене видовим» [10, с. 130]: Поки цунамі не гряне (Дзеркало тижня, № 1, 2005) – 
ʼдоки лихо не настає, людина мало переймається його профілактикоюʼ – така мораль ФО, яку активовано в 
наведеному контексті, заміна слова-назви стихійного лиха грім на цунамі не міняє суті повчання, тому слово 
цунамі виступає контекстуальним синонімом; Майдан у наших руках. Хоча то тут, то там спалахують 
швидкоплинні суперечки… (Комуніст, № 84, 2005), де йдеться про контрольованість ситуації на Майдані – осе-
редку всеукраїнської події («помаранчевої революції»), тому слово-заміну вважаємо контекстуальним сино-
німом; Молочні ріки і м’ясні береги в. о. міністра Баранівського (Комуніст, № 15, 2006), де репрезентовано 
номен-заміну одного продукту харчування на інший, більш доречний у вербалізації цієї екстралінгвальної 
суспільно-політичної ситуації. 

Антонімічна заміна компонентів: …І музи не мовчать або В ногах правда є! (Голос України, № 41, 
2004); Не словом, а… словом? (Комуніст, № 84, 2005) – результат видозміни відомого передвиборчого по-
літичного гасла не словом, а ділом, де слово й діло – контекстуальні антоніми; А там льон одцвів синьо-си-
ньо… (Комуніст, № 13, 2006), де в словах відповідної пісні змінено слово цвіте на протилежне за значенням. 
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Поширення фО, шляхом «додаванням до її складу нових компонентів» [10, с. 130]: Не завжди на дурняк 
оцет солодкий (Голос України, № 46, 2004), де додано компонент не завжди, що містить заперечну сему, 
тому цю трансформацію, вважаємо, можна аналізувати і як антонімічну заміну компонента ФО; «Більшови-
ки», не лийте більше крокодилових сліз! (Без цензури, № 9, 2004), де, окрім додавання компоненту – слова 
більше, представлене ще й заперечення, виражене часткою не; Камо грядеші, соціалісти? (Без цензури, № 7, 
2004) або Камо грядеші, вища школо? (Комуніст, № 16, 2006), де в якості поширювальних компонентів ви-
ступають звертання, що визначають предмет опису новостворених виразів, чим корегують їх інтенцію. 

Фразеологічні трансформації в мові сучасних ЗМІ є багатим емоційно-інформаційним фондом. Це – яскра-
ві експресивні вислови, що за рахунок закладеної інтенції в ФО є ефективним засобом впливу на реципієнта. 
Відповідні зміни в традиційному лексико-семантичному складі ФО (часткова або повна видозміна семан-
тики ФО, створення оказіонального значення, пристосування ФО до конкретної ситуації, додавання другої 
частини, синонімічна або антонімічна заміна компонентів, поширення фразеологізму) дають змогу якісно 
інформувати споживача масмедійної продукції. Отже, у трансформації відбувається «накладання» відомої 
фразеологічної інтенції й нової інформації про предмет опису. 

Перспективу подальших досліджень убачаємо в практиці лексикографування трансформацій ЗМІ. 
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Статья посвящена исследованию сущности отрицания во французском политическом дискурсе, установ-
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Key words: negation, political discourse, politician, mechanisms of verbal manipulation. 

Поява значної кількості нових напрямків всебічного вивчення політичного дискурсу, як структурно-ді-
яльнісного соціального феномену, що складається з мови та соціального контексту її застосування, зумовлю-
ється багатьма факторами екстралінгвістичного кшталту. Пропорційно прогресують тенденція до проведення 
інтердисциплінарних досліджень науковцями, та зацікавленість потенційного електорату механізмами ство-
рення засобів маніпуляції громадською свідомістю. 

Проблема вивчення когнітивних аспектів політичного дискурсу є однією з проблем когнітивної теорії 
мови, комунікативної прагматики та теорії дискурсу. Досліднику політичної комунікації, у будь якому випад-
ку, необхідно знати, на скільки вірно ті, хто говорить та слухає, розуміють одне одного [8]. 

Одним з актуальних напрямків вивчення політичного дискурсу є аналіз заперечення, як складової части-
ни формування даного функціонального стилю. Дослідженням заперечення в французькій мові займалися 
Д. Бордон [18], Д. Дені та А. Санс’єр Шато [22], С. Пуассон–Кенто, P. Мінрам, М. Ле Коадрик [26], М.-Е. 
Морсел, К. Рішу [23]. В політичних промовах, негація вивчалася, зокрема, лінгвістами П. Ашаром [15] та І. 
Бабебдала [27]. В якості об’єкту компаративного дослідження когнітивної сутності заперечення, було обрано 
різнорівневі засоби негації, на матеріалі публічних промов Н. Саркозі та Ф. Оланда, екс та чинного прези-
дентів Франції. Таким чином, актуальність та новизна встановлення конвергентних та дивергентних рис 
у використанні засобів заперечення є когерентним елементом поглиблення розуміння сучасних технологій 
створення політичного дискурсу. Результатом дослідження має стати наближення до синхронізації таких чин-
ників, як політична ситуація в країні, співвідношення стилю офіційних спічрайтерів та особистості політика. 

Події останнього часу в Україні підтверджують, в повній мірі, те, що швидкість обертів розвитку сучас-
ного суспільства невпинно викарбовується, зокрема, у зміні пріоритетних ЗМІ, як інструментів формування 
суспільної думки. Декларативна та маніпулятивна спрямованість зазначеного виду комунікації є фактором, 
що дійсно пожвавлює необхідність комплексного вивчення політичного дискурсу. Якщо, десятиріччя тому, 
публічні виступи політиків, відповідно сталих рестрикцій, були взірцем підготованих промов, то, сьогодення 
пропонує значно більшу ліберальність та спонтанний характер зазначеного типу мовлення. Стрімкість роз-
витку подій, на які, голови держав, зокрема, мають реагувати невідкладно, з одного боку, та моментальне об-
говорення офіційних заяв в соціальних мережах, з іншого, призводить до певної трансформації особливостей 
та вимог до політичного дискурсу. Будь-яка промова, будь-якою мовою, майже миттєво з’являється в мережі 
Інтернет, в відео, аудіо та письмовому форматі. Кожне слово, контекстуальне значення якого є, гіпотетично, 
двоїстим, може бути не одностайно сприйнятим громадою, і, відповідно, призвести до негативних наслідків. 
Серед останніх надбань демократичної цивілізації фахівцями відзначається стійка тенденція до постування 
громадськими діячами їх думок або реакцій на події в світі, в особистому статусі в соціальних мережах. Та-
ким чином, кожен користувач мережі має можливість відкрито прокоментувати світогляд, спрямованість дій 
та стильові характеристики мови політика. Відповідно, політичний дискурс є безпосередньо пов’язаним із 
ціннісними орієнтаціями в суспільстві. Саме ціннісні категорії доволі часто розглядаються як семантичні та 
когнітивні конструкти [8]. 

В останні роки мовознавцями було здійснено значну кількість досліджень щодо політичного дискурсу в 
багатьох суміжних царинах науки. Він визнається чинником, який обумовлює формування ітерсуб’єктивного 
політичного знання [14], може бути причиною зародження етнополітичних конфліктів [12]. Розкрито роль 
феномену моди у процесах формування політичного дискурсу, яка полягає у визначенні тенденцій його ста-
новлення [5]. Проаналізовано значення політичної комунікації у формуванні єдиного соціокультурного та 
політико-семантичного простору України [13] та здійснено спробу виявити прагматичний потенціал фразео-
логічних одиниць в українському політичному дискурсі [3]. Окремий інтерес викликає робота Є. В. Будаєва, 
щодо політичної метафорики, де зокрема, надано детальний огляд головних підходів до вивчення зазначеного 
мовного явища [4]. Предметом дослідження О. Л. Міхальової стали системотворчі ознаки політичного дис-
курсу, що зумовлюють дію лінгвокогнітивного механизма маніпуляції. Так, постулат щодо примату когні-
тивного враховується під час осмислення функціонування компонентів мовної системи (одиниць лексичного, 
морфологічного, синтаксичного рівнів) через їх когнітивну сутність; постулат про нерелевантність проти-
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ставлення лінгвістичного та екстралінгвістичних знань – під час аналізу таких засобів реалізації маніпуля-
тивной функції, як то імплікатура та маскування ассерції під пресу позицію [10]. В. А. Маслова наполягає на 
тому, що жвавість семантичної структури слова, труднощі у розмежуванні конотацій та основних значень, 
варіативність цих значень та значень тих самих мовних знаків, вільна заміна об’єктивного суб’єктивним і, 
навпаки; акцентування синонімічних й асоціативних зв’язків слів, модальність висловлювань, оціночний ха-
рактер семантики та ін., умисно и цілеспрямовано використовуються політиками, і може стати в їх мові дема-
гогічними зловживаннями. 

Франкомовні дослідники, вивчаючи зокрема прагматику публічних промов, все більше уваги приділяють 
невщухаючому інтересу до даного типу комунікації з боку широкого загалу. Відповіддю є те, що людину за-
вжди будуть цікавити всі деталі того, що стосується її сьогодення та перспектив подальшого розвитку. Саме в 
політичному дискурсі пересічний громадянин намагається виокремити гіпотетичну імпліцитну інформацію, 
самостійно розшифрувати закодоване спічрайтерами повідомлення, і, таким чином, не дати собою маніпулю-
вати [16]. Д. Менгено, акцентує увагу на гетерогенності дискурсу і звертається до науковців, розробки яких 
є в галузях прагматики, соціолінгвістики, стилістики, лексикології з пропозицією об’єднання в дослідницькі 
мережі з метою всебічного вивчення текстового простору [25]. К. Гобен зволікає на те, що змінилися осно-
вні характерні риси демократичного політичного дискурсу: він стає технократичним. Перспективним в сенсі 
подальшого розвитку є зауваження про те, що його зростаюча риторичність промов зумовлена економічним 
неолібералізмом [24]. Останнім часом, зокрема, проаналізовано, сповненні обіцянок, новорічні привітання 
французьких політичних діячів [24]. Періодичні французькі видання не припиняють прискіпливе вивчення 
кожної репліки президента [19]. Франкомовні дослідники прагматичного аспекту публічних доповідей кон-
центрують увагу, здебільше, на пожвавленні соціального інтересу до висловів політичних діячів [17]. 

Важливою особливістю політичного дискурсу є те, що політики часто намагаються завуалювати свої на-
міри, використовуючи номіналізацію, еліпсис, метафоризацію, особливу ін тонацію та інші засоби впливу на 
свідомість електорату та опонентів [11, с. 149]. 

На особливу увагу, при когнітивно-дискурсивному анализі по літичних промов, заслуговує категорія екс-
пліцитності та імплі цитності, оскільки саме вона дозволяє детально дослідити контент, змістові структури й 
ментальні процеси мовотворення будь-якого політичного діяча. Так, Г. А. Кришталюк, намагається розкрити 
когнітивні механізми, які пояснюють відмінності у зображенні значення експліцитними та імпліцитними за-
переченнями, та вважає їх альтернативними способами концептуалізації дійсності та репрезентації значення 
як форми втіленої дії [8]. 

Заперечення – це складна категорія логіки та філософії, яка знаходить своє відображення в мові. Таким 
чином, заперечення є об’єктом дослідження не тільки лінгвістики, але й логіки та філософії. Логічне запере-
чення є основою мовного заперечення, хоча і не є повністю йому адекватним. Мовне заперечення за обсягом 
ширше, ніж логічне. Як зазначає І. Д. Карпова, мовне заперечення має моменти безпосереднього зіткнення з 
логічним запереченням, пізнавально-розумовими процесами індивіда і тому його простіше декодувати, ніж 
інформацію, яка вимагає більшої начитаності, високого інтелекту, тонкого відчуття авторського стилю. Лише 
в поодиноких випадках інформація заперечної семантики залишається недекодованою, а саме, коли потрібні 
особливі знання в тій або іншій галузі науки, знання спеціальної професійної термінології чи навіть жаргону, 
сленгу будь-якої соціальної групи суспільства [7]. 

Заперечення є універсальною категорією, однак при його дослідженні необхідно враховувати специфіку 
мови, в межах якої проводиться вивчення. В залежності від елементів, що виражають заперечення, воно може 
бути фразовим (при дієслові-присудку) або прислівним. Дискретність функції заперечення є когнітивною схе-
мою структурування концепту «заперечення», у вигляді його основних характеристик: відсутність, невідпо-
відність, негативне оцінювання та негативна комунікативна реакція Реалізація заперечного змісту в дискурсі 
має певну специфіку, яка полягає в тому, що, на функціональному рівні, репрезентація модусного концепту 
заперечення у чистому вигляді, не призводить до формування певного змісту. Звідси невизначеність таких слів, 
як «добре», «погано», «ні» та ін. Форми заперечення у висловлюванні репрезентують не окремий концепт, а 
цілісну концептуальну структуру: єдність заперечного змісту та концепту, який інтерпретується [1, с. 13]. 

Також, заперечення трактується, як експресивний мовний засіб формування прецедентних значень, нових 
змістових відтінків та вторинних модальних значень [2]. 

В політичному дискурсі заперечення досліджувалося з позицій створення поліфонії тексту. Певні елемен-
ти контексту вводять семантичні контрасти або синтаксичні опозиції, що дозволяє інтерпретувати висловлю-
вання, що заперечуються, як полемічні. Полемічне заперечення дозволяє висловити водночас дві протилежні 
точки зору: зміст повідомлення не заперечується зовсім, проте, стає поліфонічним відносно енонсіативної 
концепції [27, 3]. 

Заперечення в політичному тексті не визнається «нігілістичним», воно здебільш «позитивне», оскільки в 
основі будь-якої політичної промови є боротьба, конструктивна динаміка. Його роль визнається вирішальною 
у створенні прямого або опосередкованого дебатного дискурсу. Статистичні висновки досліджень свідчать 
про наявність близько 1,5% заперечних часток в корпусі проаналізованих політичних документів [15, с. 3–8]. 

Характерною особливістю французької мови є вираження негативного значення придієслівним запере-
ченням, тобто негативний елемент в обох випадках знаходиться, як правило, при дієслові. Особливістю фран-
цузького заперечення є те, що воно «бінегативне» (складається з двох елементів), але водночас, в специфічних 
умовах, може виражатися одним елементом, тобто стає «мононегативним» [6, с. 453]. 

Аналіз публічних промов Н. Саркозі та Ф. Оланда щодо використання заперечних елементів надав достат-
ньо очікуванні результати. Сприйняття політичного іміджу Ф. Оланду, зокрема його промов є діаметрально 
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протилежним, зокрема, стилю Н. Саркозі, екс президента Франції: з одного боку, його політичний дискурс 
визнається занадто нейтральним, позбавленим лідерської харизми [20], з іншого – витонченим, зваженим, за-
вжди коректним, завдяки його освіті дипломата: Il faut prendre en considération ceci tout en prenant garde aussi 
à cela [28]. 

Більш емоційні виступи Н. Саркозі містять, відповідно, значно більшу кількість різнорівневих засобів 
негації. У поєднанні з домінантним стилістичним прийомом повтору, створюється достатньо напружена ат-
мосфера: 

D’un retour à la république de l’impuissance. L’idée qu’il se fait du rôle du président de la république, c’est celle 
d’un président qui ne prend plus aucune responsabilité, qui ne nomme plus personne, qui ne décide de rien et qui à 
chaque fois qu’il y a un problème réunit une commission (35). 

Декілька заперечних елементів в одному реченні використовуються задля наполягання на певному факті, 
в його поступовій прогресії: 

Si ce président ne gouverne pas, si ce président n’est pas responsable, si ce président ne s’engage pas, si ce 
président ne pense à rien, ne croit en rien, et au final ne fait rien. Ni rêve, ni propositions, ni décisions (35). 

В матеріалах виступів Н. Саркозі поширенними є безособові та неозначено-особові речення, що містять за-
перечення: Il y trop de discours avec des mots qui ne veulent rien dire, car ceux qui les prononcent vivent le contraire 
de ce qu’ils disent (33). З максимальною для його політичної особистості делікатністю, екс президент вислов-
лює враження, що справляють на нього промови суперника під час виборчих перегонів. К. Делпорт відзначає 
також популістську тенденцію Н. Саркозі до спрощення своїх негативних конструкцій: замість je ne trouve pas 
все більш часто можна почути je trouve pas [21]. 

Політичний стиль мовлення Ф. Оланда характеризується невеликою частотністю використання досліджу-
ваного мовного явища: Voilà le sens de la réforme; elle ne nous est imposée par personne, d’ailleurs, je refuserai 
qu’on puisse nous dire de l’extérieur ce que nous avons à faire (32). Натомість, в значній мірі використову-
ються рестриктивні конструкції: Et il est vrai que les chômeurs ne représentent que 13% de la dépense totale de 
formations (32). 

Достатньо вживаною Ф. Оландом є конструкція je ne veux pas: Je ne veux pas les réduire simplement à telle 
ou telle dimension – immobilier ou le sport (31), хоча на початку його президентства найбільш частотним був 
займенник nous. Як професійний політик, він розуміє, що апелювати потрібно до перевірених цінностей, до 
громадської свідомості, створювати атмосферу певної єдності. 

Більшість речень, що містять заперечення, виокремленних з промов чинного президента, вжито в тепе-
рішньому або минулому часі Indicatif: L’expérience a été faite et je ne veux pas être cruel (32). Н. Саркозі, під 
час публічних виступів, надавав перевагу майбутньому часу Indicatif: Je ne serai jamais comme ceux qui nous 
ont combattus (33) або Conditionel Présent: Jamais je ne pourrais vous rendre tout ce que vous m’avez donné (33).. 

М. Віржіні наполягає навіть на факті існування певного «вербального насильства» в промовах досліджу-
ваних політиків, під час передвиборчих перегонів 2012 року. Вираз «je n’accepte pas» визнається одним з 
головних елементів створення вербальної агресії. В якості прикладу, наведено два уривки з промов, де лінг-
вістична агресія, розпочата Н. Саркозі, логічно, продукує відповідну реакцію Ф. Оланда:

Nicolas Sarkozy : «Je crois que le vote pour le Front National augmentera les souffrances, il ne résoudra pas les 
souffrances, et que le vote pour le F N dans quinze jours au premier tour servira Monsieur Hollande comme il y a vingt 
ans le vote pour le FN servait François Mitterrand. J’ajoute que les leçons de morale données par ceux qui mettent 
leurs enfants dans des écoles protégées, je ne les accepte pas. Je n’accepte pas les leçons de morale sur la question de 
l’immigration par ceux qui habitent boulevard Saint-Germain et qui n’ont aucune leçon de morale à donner à ceux qui 
vivent dans un certain nombre de quartiers où on est confronté à la misère, aux difficultés et à la peur» 

François Hollande : «Je ne dois pas me lâcher en particulier. Je dois être moi-même. Je ne veux pas jouer un rôle. 
Je n’en ai aucun aujourd’hui si ce n’est d’être candidat à l’élection présidentielle. Je suis ce que vous voyez. Je n’ai 
pas d’artifice, je n’ai pas besoin de me travestir, de m’habiller dans un personnage. Je suis ce que je suis, simple, 
direct, libre. Et si je retiens parfois mon humour, c’est par charité pour le candidat sortant !» (34). 

Н. Саркозі закінчує свою промову зі звинуваченням: «je n’accepte pas les leçons de morale», що, у сукуп-
ності з повтореннями та по поляганням на факті («j’ajoute que»), посилює агресію. Натомість, в дискурсі Ф. 
Оланда вербальна напруга наростає з самого початку за рахунок саме негації: «je ne dois pas me lâcher en 
particulier» ; «je ne veux pas jouer un rôle» ; «je n’ai pas besoin de me travestir». Заперечуючи ті характеристики, 
які йому не властиві, він, автоматично, переносить цей негативний образ на опонента [29]. 

Незаперечним є той факт, що підготовані промови політичних діячів є результатом роботи офіційних спіч-
райтерів, де, приймаються до уваги головні риси особистості оратора, та відповідно до цього створюється 
індивідуальний стиль. Тобто, справжню сутність політика ми маємо змогу спостерігати лише під час телеві-
зійних дебатів, інтерв’ю у спонтанних відповідях на запитання. Саме ці моменти дозволяють робити певні ви-
сновки про ступінь відповідності людини до займаної посади, рівень його освіти та обізнаності з проблемою. 

Проведене дослідження, в свою чергу, підкреслює важливу роль прийому заперечення в політичному дис-
курсі. Вербальні механізми впливу на виборців, і, відповідно, моральне знівечення в їх очах опонентів, в ши-
рокій мірі використовуються франкомовними політиками. Ретельно підібрані засоби негації дозволяють їм не 
просто примітивно поділити навколишній світ, дії суперників та власні вчинки на «чорне» та «біле», але, й, 
більш глибоко, за рахунок використання непрямого заперечення, розставити потрібні акценти. 

Таким чином, стає очевидним нерозривний зв’язок між багатьма факторами, що формують політичний 
дискурс голови держави. Нерозкритим залишається питання, чому менш інтенційні, абстрактні промови зва-
били французьке суспільство, завдяки залученим маніпуляційним технологіям, або через зневіру в деклара-
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тивність попередніх обіцянок. Можливість вивчати та прогнозувати розвиток політичних подій в країні за 
допомогою, зокрема, лінгвістичного аналізу є чинником продовження досліджень у даному напрямку. 
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МІжКОнЦЕПТнІ КОРЕлЯЦІЇ У КОнЦЕПТОСиСТЕМІ  
СУЧАСнОГО АнГлОМОВнОГО КООПЕРАТиВнОГО ПАРЕнТАлЬнОГО ДиСКУРСУ

У статті розглянуті ключові концепти кооперативного типу сучасного англомовного парентального дис-
курсу та встановлені кореляційні зв’язки між ними. 

Ключові слова: автохтонний концепт, коефіцієнт кореляції, кооперативний дискурс, парентальний дискурс. 

В статье рассмотрены ключевые концепты кооперативного типа современного англоязычного парен-
тального дискурса и установлены корреляционные связи между ними. 

Ключевые слова: автохтонный концепт, коэффициент корреляции, кооперативный дискурс, парентальный 
дискурс. 

The article describes the key concepts of the cooperative type of the modern English parental discourse and 
establishes correlations between them. 

Keywords: autochthonous concept, correlation coefficient, cooperative discourse, parental discourse. 

Когнітивно-дискурсивна парадигма є флагманом мовознавчих досліджень останніх десятиліть з огляду 
на її антропоцентричний вектор та інтегрований підхід до двох основних функцій мови – пізнавальної та 
комунікативної. У її межах дискурсом вважається «… усний чи писемний текст з конкретною когнітивною, 
антропологічно зумовленою семантикою» [1, с. 105–106]. Наявність в основі дискурсу когнітивних структур 
– фіксованих форм ментального досвіду (концептів, когнітивних схем) – вводить у фокус досліджень лінгво-
когнітивний аспект дискурсу [7, с. 38–39]. 

Парентальний дискурс, як комунікація між мовцями зі статусними ролями батьків та дітей, у когнітивно-
дискурсивному контексті постає привабливим об’єктом наукових розвідок (А. А. Бігарі, В. В. Козлова, О. М. 
Галапчук, А. А. Семенюк, Л. В. Солощук, І. М. Осовська). 

Метою дослідження визначаємо виявлення міжконцептуальних кореляцій в концептосистемі коопера-
тивного типу сучасного англомовного парентального дискурсу (далі – САПД). Завдання дослідження зу-
мовлені його метою та включають встановлення сили кореляційних зв’язків між автохтонами конфліктного 
типу САПД. Об’єктом дослідження є автохтонні концепти САПД як конституенти його концептосистеми, а 
предметом – взаємозв’язки між ними. Недостатня дослідженість концептуальних структур, що забезпечують 
парентальний дискурс, дозволяє говорити про актуальність роботи. 

Сімейний дискурс належить до сфери побутового спілкування, і, у свою чергу, складається з таких скла-
дових, як парентальний дискурс (комунікація між батьками та дітьми), матримоніальний (комунікація між 
чоловіком та дружиною) та сіблінговий (комунікація між рідними братами та сестрами) [Борисова 2005, цит. 
за Проценко: 8]. 

Для аналізу механізмів взаємодії комунікативних намірів мовців у сімейному дискурсі виділяють два його 
типи: кооперативний та конфронтативний, або конфліктний. Кооперативний дискурс характеризується узго-
дженістю (або нейтральністю) інтенцій комунікантів та спрямованістю на реалізацію спільної мети. Сюди ж 
відносять і комунікацію, що відбувається в інтересах хоча б одного з комунікантів та не викликає спротиву з 
боку іншого. У кооперативному типі виділяють підтипи: консенсусний (наявні сигнали співпраці з боку обох 
мовців) та координуючий, що розвивається в інтересах одного з комунікантів (як правило того, що наділений 
ширшими комунікативними повноваженнями). У свою чергу координуючий підтип представлений двома ви-
дами: маніпулятивним, мета якого – домогтися змінити поведінку чи дії адресата, та інформативним, мета 
якого – отримати інформацію. Конфронтативний дискурс характеризується розбіжністю вихідних інтенцій 
комунікантів та спрямований на вербалізацію конфлікту інтересів або цінностей [4, с. 241]. 

Для кожного типу дискурсу характерний специфічним ментальний ресурс – концептосистема [7, с. 249], 
сформована різнотипними концептами. Дотримуємося типології А. М. Приходька, на думку якого концепт в 
дискурсі може бути метахтонним (утворює ім’я дискурсу), автохтонним (є концептуальною константою дис-
курсу) або аллохтонним (є концептуальною змінною дискурсу) [6, с. 66–67]. При реконструкції концептосис-
теми САПД використовуємо методику [5, с. 162–173], що базується на основних положеннях концептології 
та лінгвостатистики. 

Матеріалом дослідження елементів та реконструкції концептосистеми САПД слугували об’єктиватори 
концептів (повнозначні частини мови), відібрані із джерел британської художньої літератури відповідної те-
матики останнього десятиліття. Об’єднання об’єктиваторів концептів у семантичні області (домени) та їхня 
обробка лінгвостатистичними методиками (хі-квадрата та коефіцієнта спряженості Чупрова К) [2, с. 75] до-
зволяє виокремити значущі домени («Фізіологія та процеси в тілі людини», «Розумова діяльність», «Соціальні 
події та явища», «Родина», «Інші люди», «Емоції та почуття», «Домівка», «Артефакти», «Харчування», «Час», 
«Оцінка», «Характер», «Рух», «Спілкування» та «Інші істоти») та концепти кооперативного типу САПД в 
межах цих доменів, які отримали статус автохтонів PHYSIOLOGICAL PROCESS, HEALTH, SICKNESS (до-
мен «Фізіологія та процеси у тілі людини»), KNOWLEDGE (домен «Розумова діяльність»), WORK, MONEY, 
MEETING, EDUCATION, CARE, BIRTHDAY, NEED, PROTECTION, ECOLOGY (домен «Соціальні події та 
явища»), PARENT, CHILD, GRANDPARENT, SIBLING, HEREDITY, BIOLOGICAL FATHER (домен «Роди-
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на»), FRIEND, FAMILIAR PERSON (домен «Інші люди»), HOME, HOUSE, EVERYDAY LIFE (домен «Домів-
ка»), PARAPHERNALIA, CLOTHES (домен «Артефакти»), FOOD, BEVERAGE (домен «Харчування»), TIME 
(домен «Час»), POSITIVE EVALUATION, QUANTITY, DEGREE (домен «Оцінка»), BEAUTY, GRATITUDE, 
PRUDENCE, INTELLIGENCE (домен «Харктер»), RETURN, MOVEMENT (домен «Рух»), TALK (домен 
«Спілкування») та PET (домен «Інші істоти»). 

Для виявлення кореляцій між автохтонними концептами було використано коефіцієнт лінійної кореляції 
r, який засвідчує, що зі збільшенням значень однієї ознаки збільшується або зменшується в певному порядку 
значення іншої ознаки. Значення коефіцієнту кореляції можуть коливатися в межах від +1 до -1. У випадку, 
коли між ознаками відсутня статистична залежність, значення коефіцієнту буде наближатися до нуля або буде 
рівне нулю. Відповідно, якщо між досліджуваними ознаками є залежність, то значення r буде наближатися до 
1; знак при цьому позначає характер зв’язку [3, с. 123–124]. Коефіцієнт кореляції обчислюємо за формулою:
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де r – коефіцієнт лінійної кореляції, Σ – сума одержаних в результаті певних операцій величин, хі – зна-
чення першої ознаки, уі – значення другої ознаки, x  – середня величина значень першої ознаки, y  – середня 
величина для другої ознаки. 

За інтенсивністю кореляцій найсильнішими вважаються ті зв’язки, значення яких знаходиться у межах від 
0,87 до 1 [9, с. 57]. 

За результатами проведеного аналізу виокремлені 22 конфігурації автохтонів кооперативного типу САПД, 
що засвідчили сильні зв’язки. 

Родина є основною життєвою ціністю. ‘Families are shared memories, shared experiences, mutual affections, 
and, in extreme cases, passionate willingness to fight for what we feel to be our world and our values’ [14, c. 121]. Для 
батьків важливо, щоб діти відчували любов, захист та безпеку [14, 93], а для останніх – самим бути та бачити 
батьків щасливими [19]. Значущість демонструє інтерконцептна кореляція PARENT-PROTECTION (0,91):‘ If 
anyone says anything nasty about my mum to me. I … I’ll knock their block off.’ ‘Fighting doesn’t solve anything,’ 
Emily warned.’Just point them in my direction, son, and leave it to me to put them straight’ [17, c. 351]. 

У гармонійних стосунках сучасних родин помітно позитивне ставлення батьків та дітей одне до одного 
(CHILD – POSITIVE EVALUATION r = 0,91, CHILD – BEAUTY r = 0,92): ‘Joanie had a twin. It happens. Her 
twin died during the birth. … And Joanie was a beautifil child. A cute baby. Perfect.’ [13, c. 323]. Однак, значущи-
ми у спектрі емоцій, актуалізованих у кооперативному типі САПД, являються автохтонні концепти FEAR, 
GUILT та REGRET. На нашу думку, поява страху пояснюється не тим, що він виникає у процесі спілкування, 
а тим, що батьки і діти діляться своїми переживаннями одне з одним (FEAR – CHILD r = 0,83): ‘We feared 
you’d remained paralysed and I’m just overjoyed that you’re be able to walk again.’ [17, c. 363]. Відчуття ж про-
вини та жалю має місце у кооперативному дискурсі, коли один із мовців припустився помилки, усвідомив це 
та бажає виправити ситуацію, що склалася (GUILT – PARENT r = 0,75, REGRET – DEGREE r = 0,7). Із при-
йняттям почуття провини виникає і почуття жалю за скоєне. 

У британському суспільстві обов’язки батьків, так звана батьківська відповідальність, визначається зако-
нодавчо та передбачає надання житла, захист і утримання дитини, привчання її до дисципліни, забезпечення її 
освітою та медичним лікуванням і догляд за її майном [19]. Самі ж британці, хорошими вважають тих батьків, 
котрі встановлюють дітям певні рамки та дисциплінують їх [18]. 

Проте у 21 ст. має місце відхід від традиційних родинних цінностей та традиційної «нуклеарної сім’ї» – 
зростає кількість випадків спільного проживання батьків без одруження, неповних сімей, специфічних сто-
сунків між батьками та дітьми (PARENT-CHILD r = 0,93, PARENT-SIBLING r = 0,88): ‘He’s moving out when 
the baby’s born.’ I said. ‘oh, sweetheart.’ Dad said squeezing my hand. ‘ Why don’t you come back home? No need to 
struggle on your own’ … ‘Millions of women look after babies on their own….’ [12, c. 199]. 

 ‘…She didn’t forget, you know. I think she wanted to have some birthday time just with you but then Hedley 
needed her and then Morwenna and then we ran out of time, didn’t we?‘ [12, c. 311]. У наведеному прикладі батько 
намагається пояснити синові, що матері просто фізично не вистачило на нього часу через потребу в її увазі 
молодших брата і сестри. Оскільки сім’я є соціальної групою, важливим видається й уміння налагодити вер-
бальний контакт між батьками і дітьми (PARENT – TALK r = 0,89): ‘I’m sorry, John, this must be hard for you. 
You and I can have a chat later,’ offered Derek’ [17, c. 193]. 

У рамках кооперативного спілкування статистично значущими виявляються міжконцептуальні пари, що 
відображають турботу членів родини, зацікавленість у стані здоров’я, зокрема бабусь та дідусів, яких в євро-
пейській парадигмі не відносять до безпосередньої родини (CARE – PARENT r = 0,93): ‘Come on, love, don’t 
be so hard on him. He wants you to do well in your exams, but he understands you need time for your mates too.’ 
[11, c. 63], де бачимо, що батько турбується про освіту доньки. Наступні пари концептів демонструють висо-
ку інтенсивність зв’язку – GRANDPARENT – SICKNESS r = 0,95: ‘You were, you were going to say somethinf 
else, Mum. Don’t torment me.’ ‘I’ve no right to say it. Violet (granny) had emphysema, that’s a fact. The doctor had 
been several times, it was officially diagnosed. And she was vastly overweight, with a kidney problem, plus she had 
diabetes, I think…’ [12, c. 108] та HEALTH – POSITIVE EVALUATION r = 0,92: ‘What’s wrong with her?’ ‘She’s 
got an infection.’ ‘Will she die?’ ‘They’ve given her antibiotics.’ ‘So she’ll get better?’ Silence. [10, c. 238]. 

Кожну людину цікавить її походження і це питання не залишається без уваги у парентальному дискурсі 
(HEREDITY – PARENT r = 0,94): ‘Did you know him?’ ‘Not to speak to. He was quite a bit older. He may not be 
alive still. There’s no getting round what genes you might have inherited from Rachel but at least taking my mother 
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out of the picture might improve the odds. Of course I can’t answer for him and his family.’ [13, c. 77]. Для дитини 
наявність у себе спільних рис із батьками є елементом усвідомлення себе, як частини цієї родини. 

Значну роль беззаперечно відіграє спілкування та співпраця з іншими людьми (CHILD – FRIEND r = 0,7, 
FRIEND – POSITIVE EVALUATION r = 0,75), причому важливим залишається момент позитивного сприй-
няття друзів: ‘I know you didn’t get much of a chance to chat to him while we were loading, but he used to have a 
stall close to mine on the market and he’s still a good mate.’ [17, c. 108] Статистично важливими міжконцептни-
ми зв’язками у кооперативному типі САПД характеризуються пари FRIEND – PARAPHERNALIA (0,65) та 
FRIEND – TIME (0,88). Особисті речі дітей, батьків та їхніх друзів є тим спільним, що може їх об’єднувати 
(наприклад, записки, листи, музика): Zoey helped me choose them and she’s got them all on her iPod (it’s got 
speakers if you need to borrow it) [10, c. 267]. Для підтримання міцних та теплих стосунків з друзями необхідно 
приділяти їм час та увагу: ‘Come on, love, don’t be so hard on him. He wants you to do well in your exams, but he 
understands you need time for your mates too.’ [11, c. 63]. 

Однією із базових цінностей для британців є будинок, де мешкає родина. Базовою ідеєю дому є «… is a 
brick house with rooms upstairs and downstairs with a garden … unless you’re young or old or poor»[14, c. 51-53]. 
Сьогодні будинки є доволі дорогими, але британці, все ж, беруть їх під іпотеку на значну кількість років, 
воліючи мати власне житло (показник кореляції у парі CHILD-HOUSE склав 0, 89). Продаж та покупка но-
вого дому часто є основою для багатьох рішень [14, c. 121]: ‘Our daughter has bought a house!’ He pauses 
momentously. ‘We’re very, very proud, aren’t we,Jane?’ ‘We used to say, who on earth would ever give our little 
Becky a mortgage?’ Mum chimes in. ‘We were quite worried, love! But now you’ve got a beautiful house in Maida 
Vale!’ [15, c. 167]. 

Отож, домівка, де відбувається безпосереднє спілкування та де мовці проводять значну частину спільного 
часу, є одним із ментальних стрижнів САПД. Як показує дослідження, значущістю позначена пара RETURN 
– HOME (r = 0,98): ‘… When’s Linda coming home?’ ‘She’ll be in – soon as she’s finished work.’ [16, c. 394], що за-
свідчує актуальність повернення додому після роботи чи прогулянки не лише власне мовців, а й інших членів 
родини з уточненням часових меж TIME – HOME (r =0,94): ‘Oh, you’re at home at last’ [16, c. 393]. 

Один із найвищих показників кореляційної залежності належить парі автохтонів FOOD – MONEY (r = 
0,97): ‘Last week I got five sea bass just lying there in a plastic bag. If I begin to put things in Dad’s freezer, we’ll have 
plenty for parties and dinners and it won’t cost your father a penny’ [10, c. 210]. Така значимість концептуальної 
пари зумовлена тим, що їжа, передусім, є життєвою необхідністю для кожної людини та складає певну части-
ну витрат сімейного бюджету. З матеріалу очевидно, що їжа є особливо важливою у святкові дні та на різно-
манітних розважальних заходах (наприклад, вечірках). Їжа та напої виконують і функцію ліків від хвороб та 
поганого самопочуття (кореляція у парі FOOD-BEVERAGE виявлена на рівні 0,9): ‘Barley sugar – that’ll make 
you feel better. … You should be drinking raspberry leaf tea … Helps with the pains’ [16, c. 75]. 

Спостерігаємо також, що сучасні родини дотримуються традицій, пов’язаних із національними страва-
ми (fish and chips, Sunday roast, puddings) та залюбки їх споживають: ‘Oh, the puddings I made, … the apple 
crumbles, the spotted dick – grand. Remember them, Jean? Proper puddings’ [12, c. 180]. 

Високовартісна їжа (або дорожча, ніж родина споживає зазвичай) асоціюється, насамперед, із сімейними 
святами (FOOD – BIRTHDAY r = 0,89), традиційним пригощанням є іменинний торт: ‘Wait till you see the 
birthday cake, Mum. And the decorations.’ [15, c. 257]. З іменинами також пов’язана традиція вітальних листівок, 
яка збереглася донині: ‘I almost forgot,’ she said. ‘Your card. It’s in the glove compartment.’ [13, c. 205] – мати-
художниця щороку власноруч робить усім своїм дітям листівки. 

Продукти, які є корисними та здоровими, багатими на вітаміни, інколи розглядаються як елемент розкошу. 
Важливим акцентом є і кількість харчів, які споживаються, що підтверджує показник кореляції (r = 0,9) у парі 
FOOD – QUANTITY: ‘You’re cold because you don’t eat enough, and that’s what’s happening next – toast.’ [11, 
c. 161], адже достатня кількість їжі є запорукою здоров’я дітей. Обговорення «продуктових» питань (місць 
продажу, якості, поживності, приготування) та процесів харчування (в межах і за межами дому) типове для 
комунікації сучасної британської родини та виступає, окрім іншого, і своєрідним обміном досвіду між поко-
ліннями. Зафіксований зв’язок у парі PHYSIOLOGICAL PROCESS – FOOD (r = 0,86), що засвідчує очевид-
ність відчуття голоду та холоду у разі нестачі їжі. 

Частотність об’єктивації пари WORK – TIME (r = 0,9) пояснюється виховною доцільністю ознайомлення 
дитини з особливістю професійних обов’язків батьків та засвідчує актуальність тематизації або професійної 
необхідності дорослих або розмежування професійного і сімейного (як правило, обіцянки проведення спіль-
ного часу сім’єю після робочого дня): ‘Can you go to our mom’s this afternoon?’ ‘I need to work late’ [16, с. 515]. 

Концепт TIME утворює статистично значущі пари TIME – FOOD (0,87) і TIME – MONEY (0,79). Поєд-
нання автохтонів TIME і FOOD найчастіше актуалізує або певну сімейну традицію щодо прийому їжі, яка 
регулярно повторюється, або час прийому чи приготування їжі: ‘Did you hear that, John? We may have to put up 
with your gran, but at least, we’ll still get our Sunday roast’ [17, с. 367] ‘Anyway,’ Mum said, ‘he’s getting his last 
few things together up there, so I’ll make him some sandwiches in a minute and he can eat them in the car. I don’t 
want them saying we sent him away hungry.’ ‘Mum?’ ‘Perhaps I should pack him some snacks for later, some crisps 
and things. [11, с. 357]. 

При кооперативних парентальних стосунках батьки характеризують певний період свого життя, 
об’єктивуючи автохтон MONEY, що засвідчує певну матеріальну спроможність, очевидно істотну для усві-
домлення статусу родини: ‘There was a time when I didn’t have the money for new clothes and I had to buy second-
hand ones from this very shop’ [17, с. 117]. 
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Матеріальна спроможність (MONEY – QUANTITY r = 0,91) активується переважно у контексті заробіт-
ної плати, бізнесу, благодійності та витрат на покупки: ‘I had enough money! I could get the boots! Hooray!’ 
[15, с. 11]. Cтатистично значущою для кооперативної парентальної комунікації є пара автохтонних концептів 
WORK – MONEY (r = 0,92), у якій прослідковується залежність фінансових надходжень від залучених зусиль: 
‘ There’s nothing wrong with good, honest labour, and most of my earnings will go towards setting up a refuge I don’t 
want to waste money on renting a flat’ [17, с. 52]. 

Також у родинах приділяється увага питанням екології та захисту навколишнього середовища (ECOLOGY 
– PARAPHERNALIA r = 0,88): ‘We’ve all got you eco things, love,’ says Mum fondly. ‘We know how you are, with 
your chlorine dyes and your natural fibres’. … ‘There’s apparently some vile, irresponsible company that sells yoga 
mats made of toxic computer parts. Trying to peddle them as «recycled».’ [17, с. 43]. 

Значущими для САПД є домашні улюбленці, якими у Британії традиційно вважаються собака, кіт, кролик, 
пташка та рибки (CHILD-PET r = 0,7): ‘He’s (parrot) shivering,’ Joyce said. ‘I think he looks poorly,’ Linda said. 
‘Don’t breathe near him!’ Violet said suddenly [16, с. 244]. 

Висновки. За результатами проведеного аналізу можемо твердити, що ключовими автохтонами коопера-
тивної комунікації у сучасній британській родині виступають концепти PARENT, CHILD, FOOD, TIME, та 
MONEY, за участі яких утворюється найбільша кількість концептоконфігурацій. Посередництвом цих кон-
цептів до ментального ресурсу залучаються інші елементи концептосистеми САПД, які формують його кон-
цептуальне підґрунтя. Невід’ємною частиною спілкування між батьками і дітьми є теми родини, спадковості 
та здоров‘я, дому та присутності у ньому, друзів, підтримки і турботи, роботи та грошей, а також емоцій, що 
супроводжують мовців при спілкуванні. Концепт FOOD проявляє найбільшу кореляційну залежність у парах 
із автохтонами MONEY, QUANTITY, BIRTHDAY та PHYSIOLOGICAL PROCESS, що при описі дійсності 
крізь призму парентальної комунікації актуалізує фізіологічні потреби людини, особливо ті, в яких діти за-
лежать від батьків. Автохтон TIME із найбільшим ступенем зв’язку корелює з такими концептами як HOME, 
WORK, FRIEND, MONEY та FOOD. Ці показники демонструють важливість того як, де та з ким проводять 
час члени родини. Отож, реальність у проекції засобами концептосистеми, в основі якої знаходиться спілку-
вання сучасної британської сім’ї, на чільне місце виводить концепти, які презентують фізіологічні (вода, їжа, 
сон) та соціальні (спілкування, робота) потреби людини, а також потреби в особистій і соціальній безпеці 
(житло, здоров’я). До культурних домінант у межах спілкування сучасної британської родини можемо відне-
сти домівку та харчування, а також відмітити дотримання традицій, однак із можливістю певних змін у складі 
родини, важливістю позитивних емоцій, спільного проведення часу і турботи про членів сім»ї. 

Перспективу дослідження вбачаємо у виявленні типів зв’язків між автохтонними концептами САПД. 
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КОнЦЕПТ BEAUTY У ХУДОжнЬОМУ ДиСКУРСІ

У статті виявляються лінгвокультурні характеристики концепту beauty. В ході дослідження визнача-
ються основні риси художнього дискурсу, виявляються особливості репрезентації досліджуваного концепту 
у ньому та реконструюється асоціативна мережа концепту beauty у художньому дискурсі. 

Ключові слова: концепт, дискурс, асоціат, асоціативна мережа, сполучуваність, естетична оцінка, етич-
на оцінка.

В статье оказываются лингвокультурные характеристики концепта beauty. В ходе исследования опред-
еляются основные черты художественного дискурса, особенности репрезентации исследуемого концепта в 
нем и реконструируется ассоциативная сеть концепта beauty в художественном дискурсе. 

Ключевые слова: концепт, дискурс, ассоциат, ассоциативная сеть, сочетаемость, эстетическая оценка, 
этическая оценка.

Lingvocultural characteristics of the concept beauty are studied in the article. In the process of the research the 
main features of the literary discourse are determined, the peculiarities of the representation of the concept under 
consideration within it are determined, the associative network of the concept beauty in the literary discourse is 
reconstructed. 

 Key words: concept, discourse, associate, associative network, compatibility, aesthetic evaluation, ethical 
evaluation

Метою розвідки є виявлення лінгвокультурних характеристик концепту beauty, що передбачає вирішення 
таких завдань: 1) визначення основних рис художнього дискурсу; 2) виявлення особливостей репрезентації 
досліджуваного концепту у ньому; 3) реконструкція асоціативної мережі концепту beauty у художньому дис-
курсі. 

Художній дискурс визначають як стильове середовище, що віддзеркалює культурно-мовний універсум 
відповідної епохи на основі валоризації комунікативних і лінгвостилістичних параметрів [3, с. 4], мову усієї 
художньої літератури, яка в процесі мовленнєвої реалізації постає у вигляді текстів художніх творів, систему, 
яка функціонує в художній літературі як засіб відображення реальної чи вигаданої дійсності, як засіб передачі 
автором свого розуміння й сприйняття цієї дійсності, а також як засіб комунікації автора та читача, їх вза-
ємотворчості [2, с. 253]. 

Його також розглядають як мова усієї художньої літератури, яка у процесі мовленнєвої реалізації постає у 
вигляді текстів художніх творів [5, с. 253]. 

Текстовий концепт, в свою чергу, визначають як кодоване мовленнєво-розумове утворення змістового 
плану, зумовлене багатосмисловою напруженістю художнього тексту, характеризується надкатегоріальністю 
й імплікує сукупність ознакових рис художнього твору [4]. 

Саме текстовій реалізації концепту присвячено чимало новітніх мовознавчих студій, що й зумовлює акту-
альність запропонованої статі. 

Матеріалом дослідження були твори 95 американських та британських авторів загальним обсягом 172 000 
сторінок (43 688 005 слововживань). Це складає повну вибірку програмного забезпечення: Digitale Bibliothek 
Band 59: English and American Literature та Modern English Literature [1], що дозволяє досягти високого рівня 
достовірності отриманих даних. 

Найчастіше серед засобів вербалізації лінгвоконцепту beauty використовують лексеми pretty (9586): She 
was pretty too – at least I thought so then, and I had seen so little of other women, that I could make no comparisons, 
and see no defects /Jane Austen/; fine (6365): A fine looking man of perhaps sixty was bending over me, an expression 
of much benevolence mingled with great curiosity upon his features /Edward Bellamy/; beauty (6037) та beautiful 
(5552): Waving that point, however, and supposing her to be, as you describe her, only pretty and good-natured, let 
me tell you, that in the degree she possesses them, they are not trivial recommendations to the world in general, for 
she is, in fact, a beautiful girl, and must be thought so by ninety-nine people out of an hundred; and till it appears that 
men are much more philosophic on the subject of beauty than they are generally supposed; till they do fall in love 
with well-informed minds instead of handsome faces, a girl, with such loveliness as Harriet, has a certainty of being 
admired and sought after, of having the power of choosing from among many, consequently a claim to be nice/Jane 
Austen/. 

До другої за частотністю групи відносимо лексеми handsome (867): I scarcely think, however, that her 
intention in this went further than just to show a very handsome man that she was not quite a plain woman: and 
plain she was not. Without beauty of feature or elegance of form, she pleased /Charlote Bronte/; excellent (759): To 
speak truth, reader, there is no excellent beauty, no accomplished grace, no reliable refinement, without strength has 
excellent, as complete, as trustworthy. As well might you look for good fruit and blossom on a rootless and sapless 
tree, as for charms that will endure in a feeble and relaxed nature. For a little while, the blooming semblance of beauty 
may flourish round weakness; but it cannot bear a blast: it soon fades, even in serenest sunshine /Charlote Bronte/. 

Третю групу становлять лексеми lovely (103): And this blank in Hetty’s nature, instead of exciting Dinah’s 
dislike, only touched her with a deeper pity: the lovely face and form affected her as beauty always affects a pure and 
tender mind, free from selfish jealousies /Thomas Stearns Eliot/; value (97): All that followed was the result of her 
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imprudence; and he went off with her at last, because he could not help it, regretting Fanny, even at the moment, but 
regretting her infinitely more, when all the bustle of the intrigue was over, and a very few months had taught him, 
by the force of contrast, to place a yet higher value on the sweetness of her temper, the purity of her mind, and the 
excellence of her principles /Jane Austen/; grace (83): The inns were clean and comfortable. In one or two of the larger 
towns they were quite sumptuous, and the food was good and well cooked. The same wonderful health and grace and 
beauty prevailed everywhere /Samuel Buttler/; delicate (69): Her name was Emily; a girl fair to excess, and whose 
limbs were, if possible, too well made, since their plump fulness was rather to the prejudice of that delicate slimness 
required by the nicer judges of beauty; her eyes were blue, and streamed inexpressible sweetness, and nothing could 
be prettier than her mouth and lips, which closed over a range of the evenest and whitest teeth /John Cleland/. 

Елементи четвертої групи відіграють доповнювальну роль у структурі засобів вербалізації досліджуваного 
концепту. 

Загалом структура засобів вербалізації концепту beauty охоплює оцінки зовнішності (pretty, beautiful, 
handsome, lovely), проявів краси (grace, delicate), етичну та естетичну (value, excellent). 

Реконструкція асоцітивної мережі лінгвоконцепту beauty у художньому дискурсі дозволить виявити осо-
бливості сприйняття автором прекрасного та змоделювати площину понять, що є для неї суміжними з ним. 

У ході аналізу було виявлено 58 асоціатів лексеми beauty, що характеризуються різними частотними па-
раметрами. 

Так, найчастотнішими є асоціати Elegance (34): Now Mary, I declare it was so, I heard it myself, and you werein 
the other room. ‘Elegance, sweetness, beauty.’ Oh! there was no end of Miss Elliot’s charms /Jane Austen/; Grace 
(33): Julia was blest with beauty, wit, and grace: Small poets loved to sing her blooming face /Samuel Coleridge/; 
Youth (33): (Her father captivated by youth and beauty, and that appearance of good humour, which youth and beauty 
generally give, had married a woman whose weak understanding and illiberal mind, had very early in their marriage 
put an end to all real affection for her /Jane Austen/; Style (30): (Some fine forms there were here and there, models of 
a peculiar style of beauty; a style, I think, never seen in England: a solid, firm-set, sculptural style /Charlotte Bronte/; 
Face (28): («Pretty! say beautiful rather. Can you imagine anything nearer perfect beauty than Emma altogether – 
face and figure?» /Jane Austen/; Accomplishment (26): (She had neither beauty, genius, accomplishment, nor manner 
/Jane Austen/; Colour (23) (For the world’s beauty is decayed, or gone, Beauty, that’s colour, and proportion /John 
Donne/; Fashion (20): (On the other hand, it was a familiar thing to Mrs. Vance, who not only knew of it as an entity, 
but had often been in it, going purposely to see and be seen, to create a stir with her beauty and dispel any tendency 
to fall short in dressiness by contrasting herself with the beauty and fashion of the town /Theodore Dreiser/. 

Ближню периферію складають асоціати Sweetness (16), Good nature (15), Merit (15), Ornament (15), Health 
(14), Delight (14), Dress (11). 

Асоціати Temper (8), Agreeableness (7), Prosperity (7), Use (6), Glory (6), Growth (6), Wealth (6), Genius (6), 
Manner (6), Sense (6), Prudence (6), Skill (6), Cleverness (6), Mind (6), Talent (6), Gentleness (6), Taste (6), Affection 
(6), Gracefulness (6), Utility (6), Music (6), Fascination (6), Enthusiasm (6), Luxury (6), Maturity (6), Perfume (6), 
Wit (6), Force (6), Warmth (6), Subtlety (5), Happiness (5), Distinction (5), Fortune (5), Interest (5), Richness (5), 
Ambition (5), Accident (4), Reward (4), Innocence (2), Emotion (2), Poignance (1), Cruelty (1), Terror (1) складають 
дальню периферію асоціативної мережі. 

Отже, концепт beauty широко репрезентований у художньому дискурсі та характеризується розгалуже-
ною мережею засобів вербалізації концепту beauty та асоціативним полем. 
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ДО ПРОБлЕМи КОРЕлЯЦІЇ ПОнЯТЬ «МОВлЕннЄВий жАнР» І «МОВлЕннЄВий АКТ»

Статтю присвячено аналізу понять «мовленнєвий жанр» і «мовленнєвий акт» як одиниць мовленнєвого 
спілкування, розглянуто параметри їх протиставлення та уподібнення, проведено дослідження взаємозв’язку 
з іншими одиницями комунікації – висловлюванням та текстом – з урахуванням стилістичного аспекту, вка-
зано на невизначеність мовленнєвої природи жанру. Зроблено спробу провести паралель між західною тео-
рією мовленнєвих актів Дж. Л. Остіна-Дж. Серля та вітчизняною теорією мовленнєвих жанрів М. М. Бах-
тіна. З’ясовано, що в порівнянні з мовленнєвим актом мовленнєвий жанр – явище більш складної культурної 
організації, що проявляється в певній абстрагованості останнього від власне семантичного та граматичного 
наповнення висловлювання і значною мірою пов’язано із врахуванням екстралінгвістичних факторів: намірами 
мовців, цілями спілкування, ситуативним контекстом. 

Ключові слова: мовленнєвий жанр, мовленнєвий акт, іллокутивна ціль, комунікація, екстралінгвістичні 
чинники, діалогічний, монологічний, первинні мовленнєві жанри, вторинні мовленнєві жанри. 

Статья посвящена анализу понятий «речевой жанр» и «речевой акт» в качестве единиц речевого об-
щения, рассмотрено параметры их противопоставления и схожести, произведено исследование взаимосвя-
зи с другими единицами коммуникации – высказыванием и текстом – с учетом стилистического аспекта, 
указывается на неопределенность речевой природы жанра. Сделана попытка провести параллель между за-
падной теорией речевых актов Дж. Л. Остина-Дж. Серля и отечественной теорией речевых жанров М. М. 
Бахтина. Было установлено, что в противопоставление речовому акту речевой жанр –явление более слож-
ного культурного порядка, что проявляется в некоторой абстрагированности последнего от собственно 
семантического и грамматического наполнения высказывания и в значительной степени связано с учетом 
экстралингвистических факторов: намерениями говорящих, целями общения, ситуативным контекстом. 

Ключевые слова: речевой жанр, речевой акт, иллокутивная цель, коммуникация, экстралингвистические 
факторы, диалогический, монологический, первичные речевые жанры, вторичные речевые жанры. 

The article is dedicated to the analysis of the concepts «speech genre» and «speech act» as units of speech 
communication. Parameters of their opposition and similarity are considered, investigation of correlation with other 
units of speech communication such as utterance and text with regard for stylistic aspect is performed, vagueness of 
speech nature of the genre is indicated. An attempt to draw a parallel between western Theory of Speech Acts by J. L. 
Austin and J Searle and native Theory of Speech Genres by M. M. Bakhtin is made. It was determined that speech genre 
in contrast to speech act is a phenomenon of more complicated cultural nature that results in some abstraction of the 
latter from semantic and grammatical meaning of the utterance and is connected to a considerable extent with extra 
linguistic factors: intentions of the speakers, purposes of communication, situational context. 

Key words: speech genre, speech act, illocutionary aim, communication, extra linguistic factors, dialogic, 
monologic, primary speech acts, secondary speech acts. 

Постановка проблеми. Останнім часом значна увага мовознавців прикута до вивчення мовленнєвого 
жанру як одного з ключових понять сучасної антрополінгвістики. Це викликано, з одного боку, зміною літе-
ратурознавчого акценту у вивченні мовленнєвого жанру на комунікативний, а з іншого – проявом інтересу 
не до «мертвих» граматичних одиниць (морфем, слів, речень), а до одиниць живого мовлення. Однак, досі в 
мовознавчій літературі у тісному зв’язку з поняттям мовленнєвого жанру (як головної одиниці теорії мовлен-
нєвих жанрів) фігурує поняття мовленнєвого акту (як феномену теорії мовленнєвих актів). У даній статті ми 
спробуємо з’ясувати, як співвідносяться між собою ці поняття і чи можна їх ототожнювати. Це і становить 
актуальність нашого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній лінгвістичній науці неодноразово робляться спроби 
перенести термінологію і результати досліджень теорії мовленнєвих актів (ТМА) у площину теорії мовлен-
нєвих жанрів (ТМЖ). Деякі вчені «вважають теорію мовленнєвих актів західним аналогом вітчизняної теорії 
мовленнєвих жанрів» [4, с. 23; 3; 5], інші вбачають певну «схожість між так званими первинними мовлен-
нєвими жанрами М. М. Бахтіна і мовленнєвими висловлюваннями у формі речень, що знаходяться в центрі 
уваги ТМА і позначаються як мовленнєві акти» [7, с. 113]. Загалом, МА і МЖ та аналіз їх природи ставали 
об’єктом розгляду вітчизняних і зарубіжних мовознавців (Ф. С. Бацевич, А. Вежбицька, В. В. Демєнтьєв,  
С. Деннінгхаус, О. В. Дерпак, М. Н. Кожина, О. В. Комлєва, В. П. Москвін, Т. В. Шмельова, Т. В. Яхонтова та 
ін.). Проте, незважаючи на численні дослідження, присвячені аналізу співвідношення МА і МЖ, ця проблема 
не набула комплексного висвітлення. 

Метою статті є аналіз понять «мовленнєвий жанр» і «мовленнєвий акт» як ключових одиниць теорії мов-
леннєвих жанрів і теорії мовленнєвих актів. Головними завданнями для реалізації даної мети є розгляд осно-
вних положень теорії мовленнєвих жанрів і теорії мовленнєвих актів, пошук їх спільних та відмінних рис на з 
урахуванням факторів інтенціональності, діалогічності, контекстуальності, об’єму, стилістичного забарвлення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зародження теорії мовленнєвих жанрів (ТМЖ) пов’язують з 
іменем В. Волошинова – учня і послідовника М. М. Бахтіна – якого вважають автором виданої у 1929 праці 
«Марксизм і філософія мови» [6, с. 117; с. 107]. Саме в цій роботі вперше обґрунтовуються основні положення 
концепції М. М. Бахтіна, які знайшли своє подальше висвітлення у праці цього ж мовознавця «Проблема мов-
леннєвих жанрів», яка була написана у 1952-1953 рр. і видана повністю лише у 1979 році. Наріжним каменем 
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теорії М. М. Бахтіна є питання сутності мовленнєвих жанрів, їх породження у процесі комунікації, проблеми 
взаємозв’язку з висловлюванням, стилем та типом тексту. 

На думкуМ. М. Бахтіна, мовлення існує фактично у формі висловлювань, що належать тому чи іншому 
суб’єкту і характеризуються низкою структурних особливостей: 

– наявністю чітких меж, що визначаються зміною суб’єктів мовлення (мовців); 
– завершеністю висловлювання, що обумовлюється предметно-смисловою вичерпаністю, мовленнєвим 

задумом чи волею мовця та типовими композиційно-жанровими формами завершення;
– адресованістю певному співбесіднику [1, с. 249–257]. 
Мовленнєві жанри народжуються з висловлювань, чому передує поява мовленнєвого задуму (мовленнєвої 

волі) мовця. Саме цей аспект теорії мовленнєвих жанрів перегукується з феноменом іллокуції в теорії мов-
леннєвих актів. 

Приблизно в час зародження теорії мовленнєвих жанрів Дж. Л. Остін викладає суть власної концепції спо-
чатку у своїх лекціях (1955 р.), а пізніше у монографії «How to Do Things with Words» (1962 р). 

Увага Дж. Остіна зосереджується головним чином на розгляді особливостей введених ним понять перфор-
мативного і констатуючого висловлювань. Під першим автор розуміє висловлювання, тотожне виконанню 
певної дії. Другий термін вводиться з метою характеристики дескриптивних висловлювань, які трактують-
ся з позицій істинності/хибності. Проте найбільшим досягненням мовознавця є виділення трикомпонентної 
структури мовленнєвого акту, який охоплює поняття локутивного, що тотожне вимовлянню речення з певним 
змістом та референцією; іллокутивного, що характеризується певною конвенціональною силою, та перлоку-
тивного, що проявляється у досягненні впливу на співбесідника, актів. Локутивний акт, за Остіном, співвідно-
ситься з констативним висловлюванням, у той час як іллокутивний акт пов’язаний з перформативним вислов-
люванням. Акцент на розгляді природи іллокуції дав вченому можливість виділити класи перформативних 
дієслів з певною локутивною силою, які, на його думку, відповідали типам іллокутивних актів:

1) вердиктиви, метою яких є прийняття рішення (винесення вердикту) стосовно певного факту або цінності;
2) екзерситиви, що є уособленням влади, права або впливу (наказ, порада, застереження);
3) комісиви, що є прийняттям зобов’язань або вираженням намірів (обітниця,схвалення);
4) бехабітиви, що є прийняттям установок та соціальної поведінки (вибачення, привітання, похвала);
5) експозитиви, що є з’ясуванням причин, доказів та повідомлень (заперечення, погодження, відречення) [16]. 
Однак, виділення груп перформативних дієслів не дало можливості уникнути маргінальних випадків, коли 

одне й те ж дієслово могло виступати об’єктом дослідження одразу кількох груп або ставилася під сумнів 
його належність хоча б до однієї з вищевказаних груп. Концепція Остіна носить характер міркувань, свід-
ченням чого є певна розмитість і невизначеність в трактуванні поняття «іллокутивного акту» та певних його 
характеристик, як от: інтенціональність та конвенційність. 

У 1969 році як логічне продовження ідей Остіна з’являється праця Дж. Р. Серля «Speech Acts». Услід за 
Остіном, Серль розвиває положення про трьохвимірний мовленнєвий акт, зосереджуючись, передусім, на іл-
локутивній стороні висловлювання і здійснює власну класифікацію мовленнєвих актів, поклавши в її основу 
ряд параметрів, головними з яких є іллокутивна ціль, напрям пристосування слів до реальності і реальності 
до слів та психологічний стан мовця, що є умовою щирості мовленнєвого акту. До цієї класифікації увійшли:

– репрезентативи – судження, що покладають на мовця відповідальність за існуючий стан справ та істин-
ність сказаного;

– директиви – висловлювання, що спонукають адресата до дії;
– комісиви – іллокутивні акти, що накладають певні зобов’язання на мовця;
– експресиви – висловлювання, що відображають психологічний стан мовця;
– декларативи – іллокутивні акти, що являють собою реалізацію дій соціального характеру, про які заяв-

лено в змісті висловлювання [17]. 
Серед положень теорії Серля на увагу заслуговує застосування функціонального підходу до аналізу мов-

них одиниць, що передбачало вивчення не окремих слів, а цілих висловлювань з позицій інтенціональності (з 
урахуванням намірів мовця) та конвенційності (з урахуванням ситуації, за якої висловлювання набувало вкла-
деного у нього змісту). Серль вперше звертає увагу на висловлювання, іллокутивна ціль яких не співпадає з їх 
змістом і які отримують назву непрямих іллокутивних актів. 

Теорія мовленнєвих актів (ТМА) з її прагматичною термінологією у часовому вимірі увійшла до загально-
філологічного обігу дещо раніше прагмалінгвістичної концепції М. М. Бахтіна, тому досягнення останньої 
довгий час залишалися в тіні. 

У процесі співставлення положень ТМА і ТМЖ, а також характеристик мовленнєвих актів і мовленнєвих 
жанрів як ключових одиниць зазначених теорій було виділено три групи прагмалінгвістичних концепцій. 
Перша з них визнає примат англо-американської ТМА, ігноруючи здобутки ТМЖ; інша ґрунтується на ТМЖ, 
ігноруючи ТМА; остання критично переосмислює положення обох теорій, намагаючи інтегрувати їх досяг-
нення [2, с. 101; 7, с. 110]. 

Не визнаючи мовленнєвий жанр та мовленнєвий акт дублетними поняттями, слід, однак, вказати на точки 
дотику аналізованих теорій. 

По-перше, мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт є одиницями мовленнєвого спілкування. А. Вежбицька 
зазначала, що «універсуум мовлення формують <…> висловлювання (мовленнєві акти) <…> Фонеми, мор-
феми, слова, фрази або речення – це одиниці абстрактні і «мертві», живе мовлення складається з «актів», 
структура яких детермінована безпосередньо їх прагматичною функцією» [3]. 
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По-друге, спільним є принцип вивчення обох мовленнєвих одиниць з урахуванням таких екстралінгвістич-
них чинників, як взаємовідносини між адресантом та адресатом, що проявляються відповідно в категоріях ін-
тенціональності та перлокутивного ефекту; зміст та умови спілкування; комунікативна ситуація (ситуативний 
контекст); цілі спілкування (функціональна орієнтація). До того ж, мета і функція виступають домінантними 
критеріями класифікації висловлювань [2, с. 101]. Функціональний аспект знаходить своє відображення у на-
зві праці Остіна «How to Do Things with Words», в теорії М. М. Бахтіна цьому параметру відповідає поняття 
стилістичної перспективи [7, с. 113]. 

По-третє, спільним є динамічний аспект, оскільки МА і МЖ виступають складовими процесів мовленнєвої 
діяльності і спілкування за допомогою мови, що пов’язуються між собою як ланки при творенні тексту та дис-
курсу і вивчаються у тісному зв’язку з екстралінгвістичними факторами [9; 10]. 

Однак положення даних теорій не можна ототожнювати, про що засвідчує наступне:
• ТМА, на відміну від ТМЖ, характеризується більш чіткою та детально розробленою термінологією. При 

розгляді статусу мовленнєвих жанрів і досі використовується «обережна» комбінація «термін-поняття» [7,  
с. 116];

• ТМЖ М. М. Бахтіна різко відмежовує поняття «висловлювання» і «мовленнєвий жанр» від «речення», 
ТМА при поясненні суті мовленнєвого акту спирається на це суто граматичне поняття [9];

• у визначенні мовленнєвих жанрів як «відносно стійких тематичних, композиційних і стилістичних типів 
висловлювання» [1, с. 241] простежується «текстово-стилістичний смисл». ТМА досліджує мовленнєві акти 
безвідносно до текстового рівня та стилістичного забарвлення [2, с. 101];

• поняття мовленнєвого жанру часто описують через тип тексту, що дає можливість зарахувати до жанрів 
монологічні і діалогічні тексти [13, с. 104] або хоча б певною мірою пов’язувати між собою жанр та текст [8]. 
Т. В. Шмельова, однак, зазначає, що «один і той же жанр може бути реалізованим у певній множині текстів, 
або виражатися частково в словесній формі, а частково за допомогою паралінгвістичних засобів» (міміка, жес-
ти, мовчання тощо) [14, с. 60]. В. П. Москвін, у свою чергу, піднімає питання про невизначеність мовленнєвої 
природи жанру, оскільки незрозуміло, яка мовленнєва одиниця може бути покладена в його основу. Лінгвіст 
приходить до висновку, що мовленнєвою основою жанру слід вважати такі незалежні мовленнєві одиниці як 
текст (у якості неоднофразової єдності) та самостійний мовленнєвий акт (мовленнєві жанри прислів’я, при-
казки, скоромовки, епітафії, що є фольклорними творами) [11];

• мовленнєвий акт є монологічним, в той час як мовленнєвий жанр переважно є «діалогічним, соціологіч-
ним, інтерактивним» [10];

• мовленнєвий жанр може протиставлятися мовленнєвому акту на основі кількісного фактору (об’єму) 
[9] або характеризуватися більш складними якісними ознаками [10]. Іншими словами, мовленнєвий жанр 
може бути представленим певною сукупністю речень, тобто виражатися низкою мовленнєвих актів, напри-
клад, мовленнєвий жанр «порада» може застосовувати елементи роз’яснення, аргументації з притаманними 
їм мовленнєвими актами чи навіть включати засоби, що поєднують ставлення до адресата [12]. Проте Т. В. 
Шмельова вважає, що мовленнєвий акт, як елементарна одиниця комунікації, може бути покладеним в осно-
ву одноактних чи багатоактних жанрів, як от: суперечка, перемовини, бесіда [14, с. 59]. Проте багатоактність 
не завжди пов’язується з діалогічністю, адже існують багатоактні жанри монологічні за своєю природою [6, 
с. 23];

• не всі мовленнєві акти втілюються в мовленнєвих жанрах як, наприклад, нагадування, перепитування, 
повтор тощо [14, с. 59], що дає підстави для виділення так званих факультативних та облігаторних жанрів [6, 
с. 23-24];

• мовленнєві акти є гомогенними, мовленнєві жанри – гетерогенні [5, с. 129];
• мовленнєвий жанр – категорія абстрактна, мовленнєвий акт – одиниця конкретна [11];
• ТМЖ дає можливість врахувати соціолінгвістичний критерій «діалогічна природа комунікації» [9], 

оскільки діалогічність передбачає взаємодію комунікантів. Іллокутивна функція МА, у свою чергу, пов’язана 
з розглядом впливу мовця на адресата, що підкреслює певну пасивність останнього в акті комунікації. Мов-
леннєвий акт за М. Н. Кожиною – це і «окрема репліка в діалозі» і, водночас, «діалог – з точки зору єдності 
двох реплік співрозмовників (адресата і адресанта)» [9]. Сумнівним, однак, видається той факт, що мовленнє-
вий акт може виражатися діалогічною єдністю, оскільки кожному з висловлювань діалогічної пари (прохання 
– згода, наказ – відмова, питання – відповідь тощо) притаманна власна іллокутивна ціль;

• теорія мовленнєвих актів у порівнянні з теорією мовленнєвих жанрів акцентує увагу головним чином на 
семантиці та метамовних аспектах, а не на мовному втіленні мовленнєвих актів [14, с. 59]. 

Т. В. Яхонтова запропонувала власні підходи до розмежування понять «мовленнєвий жанр» – «мовленнє-
вий акт»:

1) МЖ і МА трактуються як поняття двох різних наукових напрямів, що свідчить про неможливість виді-
лення між ними спільних або відмінних рис;

2) МЖ і МА є майже тотожними поняттями;
3) мовленнєві акти – «одиниці комунікації, форми мовного існування», що склалися в умовах безпосеред-

нього спілкування, в той час як мовленнєві жанри – «вторинні комунікативні утворення», породжені в умовах 
високорозвиненого культурного спілкування. МЖ можуть вбирати в себе МА або існувати паралельно [15,  
с. 112]. 

Такий погляд на природу МА і МЖ – це, фактично, реінтерпретація положень теорії М. М. Бахтіна про 
первинні мовленнєві жанри, що визнаються Т. В. Яхонтовою еквівалентом мовленнєвих актів, та вторинні 
мовленнєві жанри, що, на думку українського мовознавця, і є жанрами у їх традиційному розумінні. Схожої 
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думки дотримується В. В. Демєнтьєв, який вважає, що мовленнєві акти є тотожними мовленнєвим жанрам, 
якщо мова йде про конвенціональні первинні прості мовленнєві жанри [5, с. 129]. 

Услід за Ф. С. Бацевичем ми обстоюємо думку, що «процес спілкування є не просто сукупністю мовлен-
нєвих актів» [2, с. 36]. Останні здатні вступати в різні комбінації одне з одним, що призводить до породження 
мозаїки нових жанрів. 

Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок. 
Процес спілкування – це, насамперед, активна взаємодія адресата та адресанта із застосуванням різнома-

нітного арсеналу мовленнєвих актів, які взаємодіють один з одним і вплітаються у канву мовленнєвих жанрів 
певного дискурсу. З огляду на це доречно було б провести дослідження взаємозв’язку МЖ та МА з точки зору 
динамічного аспекту, зокрема в рамках окремих типів дискурсу. 
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ПРАГМАТиЧнA ПРЕСУПОЗиЦІЯ  
ЯК ЗАСІБ СТВОРЕннЯ ТОнАлЬнОСТІ ХУДОжнЬОГО ТВОРУ

У роботі доводиться, що гумористична, іронічна, сатирична тональність художнього твору може ство-
рюватися внаслідок (а) введення у ситуацію чужорідного елемента при збереженні спільної пресупозиції пер-
сонажів, (б) конфлікту їх пресупозицій (в) відмінності реакцій персонажів на ситуативний контекст при 
спільності прагматичної пресупозиції. 

Ключові слова: прагматична пресупозиція, ситуативний контекст, тональність художнього твору, гу-
мор, іронія, сарказм, релевантність, спільність/конфлікт пресупозицій. 

В работе продемонстрировано, что юмористическая, ироническая, саркастическая тональность худо-
жественного произведения может быть создана вследствие (а) введения в ситуацию чужеродного элемента 
при сохранении общей пресуппозиции персонажей, (б) конфликта их пресуппозиций, (в) различия реакций пер-
сонажей на ситуативный контекст при общности прагматической пресуппозиции. 

Ключевые слова: прагматическая пресуппозиция, ситуативный контекст, тональность художественно-
го произведения, юмор, ирония, сарказм, релевантность, общность/конфликт пресуппозиций. 

In the article, arguments are provided to prove that ironical, satirical, sarcastic effect in literary discourse may be 
achieved through (a) introduction of an alien element while preserving the common presupposition of the characters, 
(b) the conflict of their presuppositions, (с) differenсe in their reaction to the situational context, while their pragmstic 
presupposition remains the same. 

Key words: pragmatic presupposition, situational context, mood of the story, humour, irony, sarcasm, relevance, 
common presupposition, conflict of presuppositions. 

Прагматика визначає пресупозицію як акт референції, у якому продукується припущення про можливі 
знання адресата, його досвід, судження про світ, конкретну ситуацію, явище тощо; це релевантне використан-
ня висловлення у конкретному лінгвістичному і ситуативному контексті, що забезпечує успішність реалізації 
мовленнєвих актів і створення/інтерпретації дискурсу [1; 2]. Визначені лексико-синтаксичні й просодичні 
засоби актуалізації пресупозиції висловлення [5, с. 181–184]. 

Тональність художнього твору розглядається в основному в літературознавчому і стилістичному планах. 
Ми вважаємо, що пресупозиція автора, персонажів і читача може певним чином впливати на загальну то-
нальність оповіді; саме такий підхід визначає новизну дослідження. Його об’єктом є три англомовні художні 
твори (їх частини), що характеризуються чітко вираженою гумористичною, іронічною, саркастичною тональ-
ністю, а предметом – пресупозиція як визначення міри релевантності висловлень персонажів та адекватності 
їх дій. Метою роботи є перевірка гіпотези про те, що, разом із використанням тропів, автор може активізувати 
прагматичну пресупозицію своїх персонажів як засіб створення певної тональності твору. 

На відміну від інших форм репрезентації комічного (іронія, сатира, сарказм) гумор імплікує доброзич-
ливе ставлення до життя та виявів його недосконалості; в основу гумору покладено суперечність, контраст, 
порушення норми. Проаналізуємо оповідання Е. Б. Уайта The Hour of Letdown (1951) [6], написане до доби 
глобальної комп’ютеризації, і спробуємо визначити, чи є прагматична пресупозиція персонажів чинником, 
що сприяє створенню гумористичної тональності оповідання. У бар, несучи під пахвою якийсь прилад, за-
ходить людина і купує дві порції випивки – для себе і своєї машини; та, мовляв, виграла значну суму грошей 
у шаховому турнірі й тепер потребує розрядки: «Five thousand dollars,» said the man. «Now it wants to let down, 
wants to get a littlе drunk.» The bartender ran his towel vaguely over some wet spots. «Take it somewheres else 
and get it drunk there!» he said firmly. «I got enough troubles.» The man shook his head and smiled. «No, we like it 
here.» Тут ми можемо говорити про спільну пресупозицію мовців: висловлення wants to let down, wants to get 
a little drunk, we like it here вказують на знайоме чоловікам бажання пропустити чарчину у хорошому закладі; 
висловлення Take it somewheres else, I got enough troubles – на загальноприйняте у США правило не обслуго-
вувати підозрілих клієнтів. 

 У чоловіка з машиною з’являється прибічник – відвідувач, що вже сам трохи напідпитку: He had pretty 
nearly finished his third drink, and the alcohol tended to make him throw his support in with the underprivileged 
and the thirsty. «If the machine wants another drink, give it another drink,» he said to the bartender. «Let’s not have 
haggling.» The fellow with the machine turned to his new-found friend and gravely raised his hand to his temple, 
giving him a salute of gratitude and fellowship. Мовець і обидва адресати розуміють один одного; засобами 
активації пресупозиції є фактивний предикат wants, складна синтаксична конструкція If the machine wants 
another drink, give it another drink. Комічний ефект створюється й описом вияву почуття солідарності як адек-
ватної реакції персонажів на ситуацію giving him a salute of gratitude and fellowship, throw his support in with the 
underprivileged and the thirsty, використанням слів високого стилю the underprivileged, the thirsty у буденній, 
«заниженій» ситуації. 

 Нові знайомі вирішують перебратися у інший заклад: He walked stiffly over and stood between the man and 
the machine. He put one arm around the man, the other arm around the machine. «Let’s get out of here and go to a 
good place,» he said. The machine glowed slightly. It seemed to be a little drunk now. Як і у попередніх прикла-
дах, тут пресупозиція достатньо прозора: точний опис дії put one arm around the man, the other arm around 
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the machine вказує на вияв дружніх почуттів, імплікативне дієслово glowed – на виконання машиною певної 
функції, речення It seemed to be a little drunk now експлікує її стан. 

 Контекст оповідання цілком зрозумілий, пресупозиції персонажів повністю співпадають. Дії і поведінка 
машини описуються як такі, що співвідносяться з поведінкою людини і є цілком релевантними: вона грає в 
шахи, примудряючись шахраювати, помічає і виправляє помилки у мовленні інших, намагається сконцен-
труватись перед виконанням завдання, відпускає саркастичні зауваження, напивається, сідає за кермо як най-
менш сп’яніла особа у компанії гульвіс. Єдиний елемент, який не вписується у контекст, – це сама машина: 
big, ugly-looking gadget. Автор не вказує на трактування ситуації як абсурдної. Він створює спільну пресупо-
зицію для усіх персонажів оповідання і вводить лише один чужорідній елемент, який, однак, «грає за прави-
лами». Гумористична тональність оповідання створюється саме завдяки прийому заміни одного елемента при 
збереженні загальної пресупозиції. 

Іронія у спілкуванні – металогічна фігура прихованого негативного смислу, який стоїть за прямим по-
зитивним смислом висловлення [3]. Проаналізуємо роль пресупозиції у створенні іронічної тональності в 
історії Lost and Found В. Ріммера і Дж. Кіллана [7]. Вуличні злодії намагаються обікрасти оповідача: Just then 
I sensed some movement behind me. This was none other than the blonde crouching down on one knee, doing ‘Look, 
I’m tying up my shoe lace’ impression. It dawned upon me that I (helped by a friendly push) was about to do a back 
flip over the blonde’s back while my wallet was changing owners. 

Іронію по відношенню до самого себе (не розпізнав злодіїв) оповідач виражає фразеологізмами dawned 
upon me і do a back flip, семантична несумісність яких очевидна; по відношенню до шахраїв – словосполучен-
ням helped by a friendly push, у якому дієслово і прикметник мають позитивне денотативне значення, а іменник 
– негативне, а також метафорою my wallet was changing owners, тобто суто за допомогою тропів. З точки зору 
прагматичної пресупозиції дієслово dawn є фактивним предикатом, який передбачає реальність додатка – на-
ступного підрядного речення. Обидві сторони конфлікту передбачають розвиток подій, і кожна діє відповідно 
до цього передбачення. Оповідач дзвонить до поліційного відділку, номер зайнятий, але він удає, що говорить 
з черговим: (…) my accuser [шахрай, що прикидається ображеним] decided not to pursue the matter any further. 
He left with a few farewell threats to make the retreat more graceful, but by the time his last words of street wisdom 
were reaching my left ear (the right one still listening to the engaged tone) I was on the steps of the station. Як і у 
першому уривку з цього оповідання, іронічний ефект досягається стилістичними засобами – контрастом між 
описом кримінальної ситуації та вживанням лексики високого звучання, евфемізмів, метонімії: accuser, to 
pursue the matter any further, farewell, retreat, graceful, words of street wisdom, reaching my left ear, the right one 
still listening to the engaged tone. Пресупозиції ж не відводиться суттєвої ролі. 

Однак у останньому абзаці, функція якого аналогічна функції останнього рядка в анекдоті – розкрити суть 
речей, створивши певну тональність, – пресупозиція виходить на перший план: On the subway, I concluded that 
all in all, the ruse had been done quite professionally. Still, it would have looked even more convincing had the blonde 
actually had any laces on her boots to tie up. Іронія мовця по відношенню до шахраїв базується на протиставлен-
ні пресупозицій quite а professional ruse та it was not convincing because the blonde did not have any shoe laces 
to tie up, остання виражена за допомогою речення нереальної умови. Дві різні пресупозиції відображають 
протилежні точки зору. 

Сарказм – в’їдлива, викривальна, дошкульна насмішка, сповнена презирства – вважається різновидом ко-
мічного, гострою, без підтексту, емоційною оцінкою соціальних явищ, чим відрізняється від іронії [4, с. 367]. 
Розглянемо кілька прикладів саркастичних висловлень персонажів серії романів про Гаррі Поттера Дж. К. 
Роулінг. 

Професор школи магії Северус Снейп ненавидить Гаррі: 1. «All this press attention seems to have inflated 
your already overlarge head, Potter,» said Snape quietly, once the rest of the class had settled down again. [8, с. 
515] 2. «You were out of bed on the night my office was broken into!» Snape hissed. «I know it, Potter. Now Mad-Eye 
Moody [інший викладач] might have joined your fan club, but I will not tolerate your behaviour!» [8, 517]. У при-
кладі 1 пресупозиція активується за допомогою точного опису press attention, імплікативного дієслова inflate 
(метафора inflated your head) і передбачає зарозумілість Гаррі. Пресупозиція першого речення у прикладі 2 – 
хтось проник у кабінет Снейпа, це міг бути Гаррі – і застереження I will not tolerate your behaviour! вказують на 
імплікатуру Снейпа: саме Гаррі здійснив крадіжку. Форма дієслова might have joined із модальним значенням, 
точний опис fan club, прізвисько Mad-Eye Moody є засобами вираження пресупозиції: у Гаррі багато шану-
вальників, навіть серед викладачів; сполучник протиставлення but активує пресупозицію: Снейп знаходиться 
в опозиції до них і до Гаррі. 

 Заздрісний, амбітний Снейп ненавидить і хрещеного батька Гаррі, Сіріуса Блека. Проте у боротьбі сил до-
бра і зла всі троє знаходяться на одній стороні барикад, причому Снейп – подвійний агент і ризикує найбільше. 
Блек вирвався із в’язниці, змушений переховуватися і внаслідок цього приречений на вбивчу бездіяльність. 
Снейп уїдливо дошкуляє Сіріуса: 3. «Oh, yeah,» said Sirius sarcastically. «Listening to Snape’s retorts, having to 
take all his snіde hints that he’s out there risking his life while I sat on my backside here having a nice comfortable 
time …» [9, с. 83]. Тут бачимо протиставлення позицій двох персонажів з точки зору Снейпа: Снейп – out there, 
Блек – here; Снейп – risking one’s life, Блек – sіt on one’s backside (вульгаризм), have a nice comfortable time. 
Пресупозиція дискурсу Снейпа – протиставлення понять «ризик» – «відсутність ризику, боягузтво». У цьому 
прикладі реалізується не тільки особистісний, але й соціальний аспект явища. 

На цьому етапі дослідження можемо зробити попередні висновки: 1) пресупозиція персонажів відіграє 
певну роль у створенні тональності авторського дискурсу; 2) у гумористичному контексті бажаний ефект до-
сягається завдяки заміні одного елемента ситуації при збереженні загальної пресупозиції мовця і адресата; 3) 
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іронічний ефект створюється при наявності конфлікту пресупозицій персонажів, пресупозиція мовця імпліку-
ється як релевантніша, його уявлення про світ як правильніше; 4) саркастичний дискурс передбачає спільність 
пресупозицій мовця і адресата, але різну реакцію на ситуативний контекст; імплікацію мовця щодо позиції 
адресата, її засудження, презентацію власної позиції як більш моральної. 

 Зауважимо, однак, що отримані результати розглядаються нами як робоча гіпотеза; досліджуване питання 
вимагає ґрунтовнішого аналізу на основі значно ширшого корпусу матеріалу, що дозволяє нам говорити про 
перспективу наукових розвідок. 
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ЕПІДиГМАТиЧнІ ХАРАКТЕРиСТиКи нІМЕЦЬКОГО ІМЕнниКА FLEGEL  
(нА лЕКСиКОГРАфІЧнОМУ ТА ПУБлІЦиСТиЧнОМУ МАТЕРІАлІ)

Стаття присвячена опису епідигматичних характеристик німецького іменника Flegel, встановленню іє-
рархії значень у його семантичній структурі на основі епiдигматичного аналізу етимологічних і тлумачних 
словників та публіцистичних текстів. 

Ключові слова: епідигматика, семантична структура слова, сема, семний комплекс, семема. 

Статья посвящяется описанию эпидигматических характеристик немецкого существительного Flegel, 
установлению иерархии значений в его семантической структуре на основе эпидигматического анализа 
этимологических и толковых словарей, а также публицистических текстов. 

Ключевые слова: эпидигматика, семантическая структура слова, сема, семный комплекс, семема. 

The article deals with the investigation of epidigmatic characteristics of the word. Epidigmatics has been studied 
on the example of the German noun «Flegel». The hierarchy of meanings in the semantic structure of the word 
«Flegel«has been distinguished with the use of the thesauruses and the texts of German newspapers. 

Key words: epidigmatics, semantic word structure, seme, seme complex, sememe. 

Останнім часом у лінгвістиці простежуються суттєві зміни щодо розуміння мови як системно-структурно-
го явища. Важливою зміною у розвитку сучасної семантичної теорії є переосмислення природи семантичної 
структури слова. Як відомо, значущість кожного лінгвістичного елемента визначається його парадигматич-
ними і синтагматичними зв’язками, які формують системні відношення у мові. Разом із вивченням лінійного 
та парадигматично-асоціативного плану вираження значення слова сучасні дослідники приділяють велику 
увагу дослідженню асоціативно-дериваційних зв’язків за формою і змістом, які виявляються на рівні слів 
та окремих значень і позначаються терміном епідигматичні відношення. На думку Д. М. Шмельова [4, с. 50-
55], який запропонував поняття трьох вимірів лексики – парадигматику, синтагматику і епідигматику, всі 
три типи зв’язків мають між собою певне співвідношення. Це підтверджується формуванням нових слів та 
лексичних значень. Якщо синтагматика і парадигматика відображають розміщення денотатів у просторі, то 
епідигматика – це третій просторовий вимір, який охоплює внутрішньо-структурні інтегральні відношення в 
семантичній системі значень полісеманта (Д. М. Шмельов, О. Д. Огуй та ін.) або відношення між дериваційно 
пов’язаними елементами одного значення, що відображають різні референти (предмети) чи денотати (класи 
предметів) дійсності [3, с. 34]. 

У наш час вивченню епідигматики присвячують свої праці Н. Г. Іщенко, Л. О. Кудрявцева, Е. В. Кузнєцо-
ва, Л. М. Мурзін, О. Д. Огуй та їхні учні (С. Баланюк, І. Буяр, Р. Угринюк, Ж. Черська та ін.). Актуальність 
нашого дослідження зумовлена потребою глибшого аналізу проблем лінгвопрагматики, наукова новизна 
вбачається в тому, що попри зростаючий інтерес до вивчення епідигматики, епідигматичні характеристики 
іменника Flegel досі не поставали предметом окремих досліджень. 

Метою нашого дослідження є здійснення опису епідигматичних аспектів іменника Flegel із врахуванням 
його етимології та принципів визначення семем у лексикографічних джерелах, тому у процесі роботи ми по-
слуговувалися етимологічними та тлумачними словниками німецької мови, оскільки саме у них оптимально 
фіксуються епідигматичні відношення, в яких перебувають внутрішні ознаки денотата [3]. 

З метою встановлення інформації, наскільки самостійними можуть бути в мові семантичні компоненти 
значення даної лексеми, вважаємо доцільним аналіз прояву цих сем і семних комплексів у текстовому ото-
ченні. Матеріалом для розгляду реалізації епідигматичних відношень у публіцистичних текстах слугували 
німецькі інтернет-видання за 1995-2012 р. р. [10; 13; 15; 16]. 

Для аналізу епідигматичних характеристик лексеми Flegel із 6 тлумачних словників ми виписали семеми, 
позначені арабськими цифрами, та в їх межах відповідні компонентам тлумачення семи й семні комплекси, 
які виокремлені семиколоном. У статті під семою у словнику розуміємо одиницю, яка умовно виражена одним 
повнозначним словом (словоформою), а комплексом сем – словосполучення, якщо вони компактно передають 
ту чи іншу змістову семантичну ознаку семем [1]. Потім ми визначили ієрархію повторюваних сем і семних 
комплексів та уточнили її за допомогою проаналізованих текстів, зазначаючи кількісні випадки вживання тої 
чи іншої семи або семного комплексу. На завершальному етапі ми узагальнили дані та проаналізували опис 
семантичної структури слова Flegel в тексті. 

Отже, як показали попередньо здійснені нами за допомогою формалізованих методик інвентаризація та 
парадигматичний аналіз лексико-семантичної групи (ЛСГ) іменників на позначення особи, що проявляє зух-
валу, нахабну поведінку, іменник der Flegel є домінантою зазначеної ЛСГ, оскільки найповніше репрезентує 
це значення. Українською мовою він перекладається як «нахаба, хам, грубіян» [2]. Етимологічний словник 
німецької мови інформує, що слово der Flegel (althochdeutsch flegil) утворилося у Х ст. як похідне від латин-
ського flagéllum (die Geißel) (батіг, ціп). У ХVI ст. це поняття набуло значення лайливого слова «Bauernflegel«. 
Так поміщики за аналогією з робочим інструментом називали селян, простолюдинів [8, c. 353]. Слід зазна-
чити, що у деяких регіонах Німеччини для позначення особи, що характеризується грубою поведінкою, по-
ряд з іменником Flegel уже протягом 200 років застосовується слово Buttje (також Bottje чи Buttscher) (Кіль, 
Бремен, Гамбург). У Мекленбурзі Buttje називають гамбуржця з його типовою поведінкою – гультяйством і 
© С. І. Липка, 2014
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марнотрацтвом («Hamborger Buttjer – Geldverswutscher«). Нині це слово більше вживається для позначення 
вуличних хлопців та шахраїв, проте частіше ним лагідно називають пустотливих дітей [Die Welt, 11. 06. 07]. 

Про сучасне розуміння лексеми Flegel у німецькомовному середовищі більше дізнаємося зі статті Франка 
Герберта «Die Flegel kommen«(Хами наступають) [9]. Автор публікації привертає нашу увагу до глобаль-
ної проблеми занепаду людської ввічливості, вихованості, поширення хамства, яка загрожує згуртованос-
ті, єдності сучасного суспільства. Він називає осіб, що втілюють такий тип поведінки, «Die Gattung Flegel 
und Flegelähnliche: вид хамів і хамоподібних«, і поділяє їх на 3 групи. Перший тип – «Der gemeine Rüpel: 
простолюдин, хам«, який вирізняється тим, що у публічних місцях, на площах, у громадському транспорті 
тиснеться, штовхається, «розсідається«, проривається, чихає й позіхає, не прикрившись рукою, залишає за со-
бою поганий запах тощо. Другий тип, «Der Psycho-Flegel: психо-нахаба«, трохи «приємніший«за попередній, 
«гніздиться«в приміщеннях. Такі особи не вітаються з іншими, або лише ледь вітаються, в розважальних за-
кладах так гучно розмовляють про професійні справи та інтимні стосунки, що їх має слухати півзали. На робо-
ті нахаба цього типу перериває розмову з клієнтами, коли йому хтось приватно телефонує, і змушує їх довго 
чекати, зовсім не звертаючи на них уваги. До третього, «найбільш приємного«, типу – «Der Manieren-Muffel: 
невихований, неотесаний хам«– Ф. Герберт відносить людей з недостатніми манерами, які не вміють спілку-
ватися, зазнаючи стресу при соціальному контакті, неправильно вітаються, невлучно й недоречно жартують, 
не вміють поводитися за столом, без смаку одягаються. Автор висловлює побоювання, що «людина з мане-
рами стає вимираючим видом, а до влади прориваються грубі, невиховані, нетактовні хами«, які захоплюють 
майже всі сфери людської діяльності (політику, науку, літературу, культуру, спорт тощо) [9]. 

Здійснивши лексикографічний аналіз іменника Flegel [5; 6; 7; 11; 12; 14], ми визначили для нього тіль-
ки один семний комплекс: «(abwertend) Ein Mann oder Junge, der sich unanständig, grob und rücksichtslos, zu 
salopp benimmt, der als ungeschliffen, schlecht erzogen angesehen wird; Lümmel: чоловік чи хлопець, який по-
водиться непристойно, грубо, нешанобливо, занадто розв’язно, фамільярно і вважається неотесаним, погано 
вихованим; хам«. Цей комплекс сем ми зафіксували у 139 зі 157 слововживань (СВ), виявлених у зазначених 
періодичних виданнях. Зауважимо, що, як з’ясувалося, аналізований іменник рідко застосовується авторами 
публіцистичних статей, ймовірно через його пейоративну конотацію. 

Тож, як засвідчує вивчення контекстів, слово Flegel позначає чоловіка з грубими манерами, поведінка яко-
го викликає неприязнь, несхвалення оточуючих. Проте ми знайшли 2 приклади, де цим словом позначають 
особу жіночої статі:

 Bis er zurückkehrt und Sie schimpfend zur Seite schiebt, weil Sie ungehöriger Flegel (bzw. Sie unverschämtes 
Weib) seinen Automaten benutzen, sind Sie dran [ZEIT ONLINE, 31.03.2008]. 

В іншому контексті слово Flegel виступає засобом персоніфікації. Хамські риси характеру людини пере-
носяться на неістоту (місто Берлін), характеризуючи моральний стан сучасного світу, вказуючи на людську 
бездушність та байдужість, особливо у мегаполісах:

Dem großen Flegel Berlin blieb das herzlich schnuppe. Berlin liebte nicht zurück [DIE WELT, 25.08.2003]. 
З наступного прикладу бачимо, що тлумачення поведінки такого типу інколи є цілком суб’єктивним, те, 

що для одних видається хамством, інші вважають прямолінійністю:
Für die einen ist er ein Flegel, für die anderen einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt [WELT ONLINE, 

02.10.2008]. 
 Синтагматично досліджувана лексема часто сполучaється з іменниками на позначення імен, людей за 

професією та родом занять, особливо промінентних осіб (Schröder, Sarkozy, Kahn; Flegeln von der Opposition, 
CSU-Europaexperte, Journalist), з дієсловами schimpfen, pöbeln. Атрибутивним доповненням виступають сло-
восполучення або навіть речення на зразок: «mit einem Mangel an Eleganz«, «der abfällige Gesten macht«, «der 
keine vorzeigbaren Tischmanieren hat«, «bei deren Anblick die Raubtiere zahm werden und zartbesaitete Fräulein 
in Ohnmacht fallen«, «der ungehemmt beleidigt«, «die Regel der Rücksicht kräftig einbläuen«, «chronische Fälle«, 
характерологічні прикметники фіксованих настанов на кшталт: unverschämt, respektlos, ungehobelt, flachsend, 
wüst, arrogant, pubertierend, vorlaut, прикметники на позначення вікових характеристк: «präpubertär«, «der 
40-jährige«тощо. Контекстуальними синонімами виступають здебільшого негативно конотовані (часто лайли-
ві, розмовні) іменники на позначення особи: Ganove, Kraftprotz, Lügner, Hallodri, Barbar, Bösewicht, Raubtier, 
синонімами – Rüpel, Lümmel. Антонімічну парадигму складають іменники Herr, Monsieur, Lord. Іменник 
Frechdachs в одних контекстах виступає дуже близьким синонімом, а в інших вступає в антонімічний пара-
дигматичний зв’язок (oder-Beziеhung):

Frechdachs oder Flegel [DIE WELT, 07.11.2002]?
Проведене дослідження привело нас до висновку, що для перекладу на українську мову до вже наявних у 

словниках «нахаба, грубіян, хам«можна додати ще низку інших слів. Наприклад: «пацан«, «хуліган«, «хлоп«; 
«(неотесане) бидло«; «негідник«, «мерзотник«, «покидьок«. Незважаючи на їхню лайливу конотацію, в дея-
ких контекстах ці іменники, на нашу думку, допоможуть більш влучно експресивно передати зміст висловле-
ного. Так, на наш погляд, у наступних прикладах при перекладі ці лексеми були б цілком доречними:

Schließlich ist er ein «Herr» (Monsieur), Sarkozy ist ein Flegel (Voyou) (бидло) «[WELT am Sonntag, 09.04.2006]. 
Herr Wichmann, der sich auf einer Podiumsdiskussion wie ein Flegel (хлоп) benimmt, dauernd hineinredet und 

abfällige Gesten macht [Die Welt, 11.04.2003]. 
У цьому контексті для перекладу влучними видаються українські іменники «негідник«, «мерзотник«, «по-

кидьок«:
Höfliche Zeitgenossen wiederum verwandelten sich in impulsive Flegel, die ihre Mitmenschen ungehemmt 

beleidigten [DER SPIEGEL, 02.02.2008]. 
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Зазначимо, що в межах цього семного комплексу ми виявили багато іменників (14), утворених шляхом 
основоскладання, для позначення осіб досліджуваного типу поведінки у різних сферах діяльності, які, судя-
чи з кількості їх зустріваності, стають окремими значеннями: Flegel-Moderator, Prominenten-Flegel-Fraktion, 
Pop-Flegel, Rap-Flegel, Mittelklasseflegel, Tarnhosenflegel, Wohlstandsflegel, BMW-Flegel, Flegelgeld, Grundschul-
Flegel: 

Das Lebensmotto des einstigen Fußball-Flegels (футбольний бешкетник/хуліган) Eric Cantona lautet: «Die 
Verrückten haben der Welt mehr gebracht als die Vernünftigen» [Die Welt, 11.01.12]. 

 Серед проаналізованих текстів ми виділили низку прикладів (15 СВ), у яких досліджувана лексема сприй-
малася не як однозначно негативно конотована, а радше, як діалектний варіант для позначення осіб чоловічої 
статі, що ведуть веселий, безтурботний спосіб життя. При цьому їхня поведінка не завжди є неприємною чи 
образливою для оточення, а інколи, навпаки, сприймається позитивно:

 In dem «Struwwelpeter von heute», der 1914 von Fried Stern gezeichnet wurde, begegnet man in diesem 
«Bilderbuch für die Großen» einem inzwischen geläuterten Struwwelpeter, einem «wackeren Flegel», der die Tiere 
wie die Natur liebt... [DIE WELT, 13.06.2009]. 

 Отже, на основі текстового аналізу ми виділили семний комплекс 2: «ein freier Mann, der frivole Lebensweise 
bevorzugt: гульвіса, пройдисвіт, волоцюга; батяр, фраєр; піжон, стиляга«, який проявився у 15 CВ лексеми 
Flegel:

Die Kellner verhielten sich mir gegenüber fast unverschämt, in ihrem Lokal hatte einst Pasolini gegessen, und 
jetzt kamen die Flegel (батяри, фраєри, пройдисвіти) aller Provinzen daher, bloß weil sie in einem Stadtführer 
nachschlugen. [DIE ZEIT, 21.12.2005]. 

 Schicke Autos, bunte Hemden und zwei Flegel (піжони, стиляги) in Top-Form: Roger Moore und Tony Curtis 
gehen Anfang der siebziger Jahre als Die Zwei in die Fernsehgeschichte ein [DIE ZEIT, 17.10.2007]. 

 Особливо нас зацікавила низка прикладів (6 СВ), у яких зустрічається сполучення «Flegel der Nation«, 
«Flegel der Republik«, які можна виділити як семний комплекс 3: «Schande der Nation«– ганьба нації«:

Für sittenstrenge Fernsehräte, auf Seriosität bedachte Intendanten und empfindsame TV-Zuschauer war Raab der 
Flegel der Nation, die Inkarnation der medialen Verflachung [Frankfurter Rundschau, 01.02.2010]. 

Варто згадати й про те, що у 2 прикладах ми виявили застосування іменника Flegel для позначення тварин 
та у 1 – дітей, де він семантично відповідає українським доброзичливим «шибеник«, «пустун«. Проте цю кіль-
кість прикладів ми не вважаємо достатньою для виділення окремого семного комплексу. 

Підсумовуючи, доходимо висновку, що на прикладі епідигматичного аналізу іменника Flegel яскраво про-
слідковується вплив контексту на реалізацію семантики визначених на основі словників сем, який нерідко 
призводить до появи нових сем чи семних комплексів, не зафіксованих словниками, та до зміни порядку 
ієрархічної структури семантики слова. Такі зміни яскраво простежуються у публіцистиці, проте ще не від-
творені у лексикографії, що свідчить про необхідність удосконалення наявних словників. 

У перспективі доцільно здійснити аналіз лексеми Flegel з ширшим використанням матеріалу художньої 
літератури, що дасть змогу краще репрезентувати досліджений фрагмент у лексиконі. 
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МОВнА ЕКСПлІКАЦІЯ ОБРАЗнОГО  
ТА ЦІннІСнОГО КОМПОнЕнТІВ КОнЦЕПТУ ITALIA: КОнЦЕПТ BEL PAESE 

Статтю присвячено дослідженню мовних засобів репрезентації когнітивної структури концепту ITALIA, 
що розглядається як базовий елемент концептосфери «Cучасна Італія». Автор, ґрунтуючись на положенні 
про трьохрівневу організацію концепту, зосереджує увагу на образному та ціннісному сегментах концепту 
ITALIA, що об’єктивуються засобом оцінної номінації Bel Paese. 

Ключові слова: концепт, ITALIA, концептосфера, структура концепту, Bel Paese, образний компонент, 
ціннісний компонент. 

Статья посвящена изучению языковых средств репрезентации когнитивной структуры концепта ITALIA, 
который рассматривается как базовый элемент концептосферы «Современная Италия». Автор, основываясь 
на тезисе о трехслойной организации концепта, сосредотачивает внимание на образном и ценностном сег-
ментах концепта ITALIA, которые объективируются посредством оценочной номинации Bel Paese. 

Ключевые слова: концепт, ITALIA, концептосфера, структура концепта, Bel Paese, образный компонент, 
ценностный компонент. 

The article focuses upon the investigation into the verbal means of representation of the cognitive structure of the 
concept ITALIA, which is examined as a basic element of the concept sphere «Modern Italy». The author, starting from 
the point that the concept has a three-level structure, gives particular attention to the figurative and value components 
of the concept ITALIA which are verbalized by the means of the evaluative denomination Bel Paese. 

Key words: concept, ITALIA, concept sphere structure of the concept, Bel Paese, figurative component, value 
component. 

Антропоцентрична орієнтація сучасної лінгвістики детермінує комплексний підхід до вивчення мови у її 
зв’язку з когнітивною діяльністю суб’єктів мовлення як представників певної культури. Проявом такого під-
ходу є виокремлення у складі когнітивної лінгвістики нової міждисциплінарної галузі – лінгвоконцептології, 
метою якої є опис концептів та мовних засобів їх репрезентації [7, c. 403]. В межах цієї дисципліни концепти 
мисляться як ментальні утворення, що містять не лише комплексні, енциклопедичні дані про концептуалізо-
ваний предмет чи явище, але й культурну інформацію, що відображає категоріальні та ціннісні характеристи-
ки знань про різні культури як окремі фрагменти світу [2; 3; 5; 8; 9]. 

Думка про те, що мова є кодом культури та концентратом світоглядних уявлень етносу, втілюється у по-
нятті «концептосфера», яка трактується у сучасних лінгвістичних розвідках як сукупність концептів нації [4, 
с. 5], складна система, утворена численним переплетенням різноманітних структур [1, с. 165]. Будь-яка націо-
нальна концептосфера включає в себе концепти різного ступеню абстрактності: ідеальні абстрактні концепти 
та конкретні (максимально наближені до життєвого досвіду носіїв мови), що вступають між собою у системні 
відносини схожості, розбіжності та включення. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні когнітивної структури концепту ITALIA шляхом виявлення його 
основних концептуальних ознак. Цей концепт розглядається як базовий елемент концептосфери «Сучасна 
Італія», яка є фрагментом італійської національної концептосфери та втілює cвітоглядні уявлення італомовно-
го етносу на сучасному етапі. Особлива увага приділяється образним та ціннісним характеристикам досліджу-
ваного концепту, оскільки вони виявляють ставлення носіїв італійської мови до концептуалізованого об’єкту. 

Актуальність дослідження визначається специфікою мовної репрезентації когнітивного ядра італійської 
національної концептосфери, що віддзеркалює особливості мовної свідомості італійського етносу, його на-
ціональну самооцінку та міфологізовані уявлення. 

Матеріалом дослідження слугують дані італійських енциклопедичних джерел, а також результати вільно-
го асоціативного експерименту, проведеного з 102 носіями італійської мови. 

Дослідження окремого концепту відбувається шляхом концептуального аналізу – головного методу логіч-
ного аналізу мови й когнітивної лінгвістики, що передбачає моделювання (із застосуванням різних метамов 
або природної мови) й опис концептів [6, с. 261]. Методика концептуального аналізу полягає у розумінні 
можливості структурування змісту концепту. 

З’ясовуючи структурний аспект змісту концепту, більшість дослідників виокремлює у його складі образ, 
інформаційно-понятійне ядро та деякі інтерпретаційні ознаки, що свідчить про принципову схожість у розу-
мінні структури концепту в різних наукових школах [2, с. 7; 3, с. 118; 8, с. 17–18]. Для дослідження семантич-
ної структури концепту ITALIA ми беремо за основу положення В. І. Карасика, який виокремлює у структурі 
концепту образно-перцептивний компонент, понятійний (інформативно-фактуальний) компонент та ціннісну 
складову (оцінку та поведінкові норми) [3, с. 118]. 

Понятійна модель концепту включає в себе обов’язкові структурні елементи, що відображають специфіку 
організації певного знання. Інформаційно-понятійний зміст концепту включає мінімум когнітивних ознак, 
що визначають основні, найбільш важливі характеристики концептуалізованого предмету чи явища. Інфор-
маційний зміст багатьох концептів наближається до змісту словарної дефініції ключового слова концепту, 
але до нього входять тільки ознаки концепту, що диференціюють його денотат і виключаються випадкові, 
периферійні, оцінні ознаки [5, с. 77]. 

© Н. В. Літинська, 2014
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Сукупний аналіз енциклопедичних дефініцій лексеми Italia дозволяє виявити дефініційні ознаки концепту 
ITALIA, що включають її визначення як територіального (Penisola, Sud d’Europa) чи політичного об’єднання 
(Stato, paese, potenza, Repubblica parlamentare), територію інших держав (Vaticano, San Marino), суб’єкта між-
народної політики (membro fondatore dell’Unione europea), місцезнаходження світової культурно-мистецької 
спадщини (vanta il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO), місця проживання 
італійської етнічної групи, об’єднаної національною приналежністю, мовою, релігією, історією та звичаями 
(popolazione italiana, nazione italiana, immigrati, lingua italiana, religione cattolica) [10, с. 969–973; 12]. 

Якщо у науковій картині світу концепт є чіткою дефініцією і повним поняттям про предмети і явища, то, 
як вважає Ю. С. Степанов, «у свідомості пересічної людини концепт є «пучком» уявлень, понять, знань, асо-
ціацій, переживань, які супроводжують те чи інше слово» [9, с. 40]. В останньому випадку концепти не тільки 
мисляться, але й переживаються, оскільки вони стають предметом емоцій, симпатій, антипатій [9, с. 40–41]. 
Суб’єктивні та інтерпретаційні властивості мовців зумовлюють присутність у структурі концепту образного 
та ціннісного компонентів. 

Образна інформація пов’язана із способом пізнання дійсності, що історично передує понятійній. Чуттєвий 
образ у структурі концепту утворений перцептивними когнітивними ознаками, що формуються у свідомості 
носія мови в результаті відображення ним оточуючої дійсності за допомогою органів чуттів (перцептивний 
образ). Це – зорові, слухові, тактильні, сприймані нюхом характеристики об’єктів, явищ, подій, що відбива-
ються в пам’яті індивіда, тобто релевантні ознаки практичного знання [3, с. 154]. 

Ціннісний компонент містить в собі інформацію про місце даного концепту в тій чи іншій культурі, визна-
чає асоціації, пов’язані з цим концептом, і є домінуючим у структурі концепту. Слідом за Г. Г. Слишкіним, під 
ціннісною складовою концепту ми розуміємо той його компонент, що може бути розкладений на два вимір-
них аспекти: актуальність та оцінність. Аспект оцінності знаходить вираження в оцінній складовій у значенні 
мовної одиниці, що є іменем концепту, а також у сполучуваності цієї одиниці з оцінними епітетами. Аспект 
актуальності реалізується у численних мовних одиницях, що є засобом апеляції до даного концепту [8, с. 23]. 

Найбільш поширеним образом Італії є уявлення про неї як про «красиву країну», що об’єктивується сло-
восполученням Bel Paese. Заміщення власного імені Italia атрибутивним словосполученням, що включає 
усічену форму прикметника bello та гіперонім Рaese, відбиває образні та ціннісні характеристики концепту 
ITALIA. Присутність атрибуту bello зумовлює його позитивну конотацію. Такого визначення Італія набула, 
перш за все, завдяки присутності на своїй території значної кількості історичних, культурних та мистецьких 
пам’яток, а також природній красі та помірному клімату. Входження цієї колокації до узусу італійської мови 
пов’язується із публікацією книги А. Стоппані з однойменною назвою наприкінці XVIII ст. [11]. 

Образ Bel Paese є частиною міфологічної картини світу італійців, тобто фіктивною, усталеною у свідомос-
ті людини ідеєю, яка приймається на віру спільнотою і не потребує доведення чи спростування [6, с. 351–352]. 
Міфологема Bel Paese втілює уявлення італомовного етносу про значення Італії як зберігача культурної ін-
формації, культурних цінностей, історії, мистецтва. Вона детермінується в італійській мовній свідомості на-
ціональним гетеростереотипом Італії, що сформувався у період Grand tour та закріпився в епоху розвитку 
масового туризму до Італії у 60-тих роках ХХ ст. 

Для визначення образного та ціннісного сегментів концепту ITALIA ми використали дані вільного асоці-
ативного експерименту, проведеного з носіями італійської мови. Вільний асоціативний експеримент широко 
використовується лінгвістами для виявлення мовної свідомості представників певної лінгвокультури, він до-
зволяє отримати інформацію емотивного та оцінного характеру, а також виявити найбільш значимі елементи 
концепту. 

Експеримент було проведено серед жителів різних областей Італії (північна, центральна, південна), віком 
від 18 до 60 років. На стимули Italia та Bel Paese було отримано 346 реакцій, які склали асоціативне поле 
концепту ITALIA. Оскільки обидві лексеми співвідносяться з одним і тим самим денотатом (Italia), асоціації 
у більшості випадків співпали. 

Асоціації, що репрезентують понятійний компонент концепту ITALIA, вербалізують уявлення італомовних 
інформантів про Італію як країну, державу: paese, stato, її політичний устрій: repubblica, politica, ordinamento 
politico, владу: potere, закони: leggi, costituzione, державні символи: inno, Fratelli d’Italia, bandiera, територію: 
territorio, державних лідерів: presidente, Berlusconi, Napolitano. 

Реакції, що репрезентують перцептивно-образне сприйняття власної країни, співпадають в асоціативних 
полях концептів ITALIA та BEL PAESE. Ці реакції ми розділили на такі групи: 1) зорові образи: асоціації із со-
нячною погодою: sole, estate; пейзажі та панорами: panorami, mare, verde, paesaggi, spiagge; архітектурні спо-
руди: piccoli borghi, сittà stupende, monumenti, paese dei mille campanili; пам’ятники-символи Італії: Colosseo, 
Fori Imperiali; окремі міста: Roma, Firenze, Napoli та місцевості: Costiera Amalfitana, Dolomiti; образний зоро-
вий символ Італії: Stivale; естетичні характеристики: paese pieno di posti meravigliosi, belle donne mediterranee; 
2) аудитивні образи: musica, melodia, canzone; 3) смакові образи: cibo, pizza, cucina; 4) тактильні образи: 
un’atmosfera particolare, l’atmosfera che si respira nelle più belle città. 

Реакції, що позначають оцінне ставлення представників італомовного соціуму, є найбільш численними. 
Реакції на стимул Italia включають як позитивну, так і негативну оцінку. Переважаючими позитивними асо-
ціаціями на слово-стимул Italia є лексеми, що позначають: 1) її естетичне сприйняття: bellezze naturali ed 
artistiche, bei paesaggi, posto bello; 2) мистецтво, культуру, літературу: culla dell’origine di arte, рaese pieno 
di cultura e arte, pieno di risorse e bellezze uniche al mondo, la cultura italiana e il suo patrimonio, letteratura, 
arti, musei, rinascimento, storia; 3) оцінку людей: bella gente; 4) рідну землю, батьківщину: la mia terra, la 
mia patria, la mia casa; 5) позитивні емоції: аmore, gioia; 6) унікальність: unicità, unica al mondo; 7) якість 
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життя: un paese in cui si vive bene; 8) багатство, достаток: c’è tutto, offre tutto, abbondanza, ricchezza. До нега-
тивно маркованих асоціатів відносяться лексеми, що позначають негативні явища сучасної Італії: burrocrazia, 
corruzione, crisi, mafia. 

Концепт ITALIA, вербалізований засобом оцінної номінації Bel Paese, об’єктивує суб’єктивне сприйняття 
представників італійської лінгвокультури власної країни. Особливість мовної репрезентації концепту ITALIA 
через описовий зворот Bel Paese полягає в його особливому аксіологічному статусі, у зв’язку з чим він стиму-
лює до великої кількість позитивних оцінних та експресивних номінацій. Ця характеристика визначає струк-
турну будову цього концепту, в якому переважають перцептивно-образний та валоритивний елементи і май-
же відсутній понятійний компонент. 

Семантична інтерпретація отриманих реакцій на стимул Bel Paese дозволяє нам виокремити такі струк-
турні ціннісні компоненти досліджуваного концепту: 1) мистецтво: arte, cultura, gran patrimonio culturale;  
2) оцінка психологічних та моральних якостей італійців: bella gente, gente aperta, ospitale, alla mano, siamo 
un popolo pieno di risorse; 3) історія: Grande Paese nel passato, la nostra storia è la nostra forza; 4) гастроно-
мічні традиції: buon cibo, buona cucina, paese dove si mangia bene; 5) мода та стиль: moda, buon gusto, stile, 
eleganza; 6) повага до традицій: paese legato alle tradizioni, alla terra, ai figli; 7) якість життя: paese in cui si 
vive bene, paese di buon vivere; 8) емоційний стан: tanto divertimento, tanta gioia, amore, allegria, felicità. 

Варто також відмітити присутність в асоціативному полі Bel Paese невеликої кількості слів-реакцій, що 
вербалізують полярні ознаки досліджуваного концепту. З одного боку, Італія для італійців – рідна земля (mia 
terra, mia casa), місце найдорожчих людей (la mia famiglia), країна з унікальними природними ресурсами (bei 
paesaggi), багатою історією (storia millenaria), культурними здобутками (disseminata di opere d’arte, patrimonio 
culturale), гастрономічними традиціями (buon cibo), сприятливим кліматом (bel clima), з іншого – країна, вра-
жена економічною кризою (colpita dalla crisi), корупцією (politici corrotti) та недосконалою системою влади 
(regno mal gestito). 

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що позитивний образний та ціннісний компоненти концеп-
ту ITALIA репрезентується шляхом аксіологічного концепту BEL PAESE, що структурується такими когні-
тивними ознаками, як мистецтво, краса пейзажів, еногастрономічні традиції, мода, італійський стиль життя, 
об’єктивовані відповідними лексемами arte, paesaggi, buona cucina, moda, stile di vita italiano. 

Зафіксована велика кількість отриманих реакцій, що об’єктивують пейзажні (bellezze naturali), гастроно-
мічні (buona cucina), рекреаційні (il luogo di vacanza e di villeggiatura), культурно-мистецькі характеристики 
Італії (Eden dell’arte, paese pieno di storia e di cultura), дозволяє зробити висновок про переважання образно-
го та ціннісного компонентів у структурі концептів ITALIA та BEL PAESE та високу ступінь суб’єктивності 
цих концептів у свідомості носіїв італійської мови. Репрезентація образу Італії частотними, стереотипними 
асоціативними реакціями (mare, sole, pizza, arte, cultura, storia) дозволяє розглядати відповідний концепт як 
факт концептосфери «Сучасна Італія», тобто як відносно стандартизований образ, що визнається і поділяється 
італійською мовною свідомістю. 

Перспективи дослідження вбачаються у подальшому розкритті семантико-структурних елементів кон-
цепту ITALIA шляхом аналізу лексико-семантичних та метафоричних засобів репрезентації його компонентів. 
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КОГнІТиВнІ ПАРАМЕТРи КОнОТАТиВниХ ВлАСниХ нАЗВ

Стаття присвячена аналізу конотативних власних назв у когнітивному аспекті. Зроблено спробу подати 
зміст понять ‘когнітивна схема’, ‘сценарій’, ‘когнітивна модель’, ‘фрейм’ на прикладах розвитку вторинного 
значення у власних назвах. Доведено, що когнітивні моделі слугують своєрідною інтерпретаційною сіткою і 
сприяють структуруванню інформації про світ у межах рамок онімної семантики. 

Ключові слова: когнітивна схема, сценарій, когнітивна модель, фрейм, концепт, когнітивна ономастика, 
онімна семантика, конотонім, конотонімізація, вторинна онімна номінація. 

Статья посвящена анализу коннотативных имён собственных в когнитивном аспекте. Предпринята 
попытка представить содержание понятий ‘когнитивная схема’, ‘сценарий’, ‘когнитивная модель’, ‘фрейм’ 
на базе развития вторичного значения в именах собственных. Доказано, что когнитивные модели служат 
своеобразной интерпретационной сеткой и способствуют структурированию информации о мире в пределах 
рамок онимной семантики. 

Ключевые слова: когнитивная схема, сценарий, когнитивная модель, фрейм, концепт, когнитивная оно-
мастика, онимная семантика, коннотоним, коннотонимизация, вторичная онимная номинация. 

The article is devoted to analysis of the connotation of the proper names in the cognitive aspect. The attempt to 
introduce the concept of ‘cognitive schema’, ‘script’, ‘cognitive model’, ‘frame’ taken on the basis of the development 
of indirect nomination of the proper names. It is proved that cognitive models are unique interpretational grid and 
contribute to the structuring of information about the world within the analysis semantics of the proper names. 

Keywords: cognitive schema, script, cognitive model, frame, concept, cognitive onomastics, semantics of the 
proper names, connotonym, connotonymization, indirect nomination of the proper names. 

Свого часу А. Гардинер, а за ним М. Кронгауз запропонували виділяти два класи власних назв: «втілені» 
та «невтілені». Із появою словника Є. С. Отіна «Словарь коннотативных имён собственных» з передмовою В. 
М. Мокієнка ми починаємо говорити про третій клас власних назв – «перевтілені імена» [6, с. 3]. «Перевтілені 
оніми» – це конотативні власні назви, або конотоніми, як назвав їх Є. С. Отін. Збагачені новим значенням із 
збереженим при цьому статусом власних назв, вони утворюють новий онімний розряд. 

В. М. Телія, досліджуючи проблему конотації, виокремила асоціативно-образну функцію внутрішньої 
форми слова, зробивши висновок, що «асоціації як основний двигун механізмів мислення беруть участь у 
створенні понять і значень мовних одиниць, оскільки вони пов’язують уже відомі уявлення про позамовні 
реалії з тими ознаками, які виринають у свідомості <... > в новому ракурсі» [12, с. 194]. Якщо в апелятиві 
асоціації пов’язані зі схожим звучанням та асоціаціями понять чи реалій, то в онімній лексиці асоціації на-
бувають складнішого характеру. Вони розкривають не лише екстралінгвальні, а й інтралінгвальні зв’язки і 
вкладаються у прагматичну ситуацію мовлення, пов’язану із системою конотонімного концепту (наприклад, 
чоловіка-красеня можуть називати Аполлоном, Ален Делоном, Бельмондо; людину зі значними статками − 
Крезом, Рокфеллером, Онассісом, Ротшильдом; детектива − Шерлоком Холмсом, Пінкертоном, комісаром 
Мегре або навіть місіс Марпл). Для розшифрування семантики конотонімів застосовуємо культурний код. У 
наведених прикладах кодом є поняття ‘краса’; ‘статки’; ‘кмітливість у розкритті злочинів’ [4, с. 5, 103-104]. 
Або маємо код ‘силач’ у реченні У центрі уваги, безумовно, був український Геракл, самородок із донбаського 
міста Комсомольськ Дмитро Халаджи (Україна молода, 01.03.2006), що поєднує два імені – реального рефе-
рента (силач Дмитро Халаджи) та його абстрактний образ (український Геракл). 

Конотативна власна назва завжди містить посилання на відому ситуацію, причому аналіз ситуації передба-
чає характеристику стратегії мовця, яка спрямована на достовірність, фактичність, об’єктивність та оцінність. 
Саме тому конотоніми здатні характеризувати, вказувати на якісь риси, що вже були об’єктом характеристи-
ки. Так виникають алюзії, інтертекстуальність, зв’язки з довкіллям, із загальним текстом, іншими власними 
назвами. Через це і сприймання такої нової одиниці може бути різним, залежати від окремого індивіда, його 
ерудованості, життєвого досвіду, ментальності, емоційності, естетичних смаків, особливостей національної 
культури. Завдання статті – спроба описати зміну семантики конотативного імені як когнітивний процес, що 
складається із двох компонентів – конструювання значення та його розпізнавання, сприйняття, а також пере-
ведення сприйнятої в почуттях інформації у факт свідомості. 

Аналіз актуальних проблем конотоніміки як розділу ономастики тісно пов’язаний із цілями та методами 
дослідження таких наук, як лінгвокультурологія, етнолінгвістика, етнопсихолінгвістика, когнітивна ономас-
тика, соціолінгвістика. У парадигму загальних проблем цих наук логічно вписується явище вторинної номіна-
ції, яке передбачає погляд на онімію з позицій врахування зв’язку мовленнєвої розумової діяльності з базою 
лінгвальної і нелінгвальної свідомості, мовної й концептуальної картини світу, функціонально-часовою та 
просторовою категоризацією, тобто зв’язку мови зі світом, культурою та свідомістю людини. 

З огляду на хистку кордонну позицію перебування конотонімів на межі ономастикону процес семантиза-
ції конотонімів та їх мовний статус досі характеризувався через поняття стадії, ступеня або ситуативності / 
узуальності апелятивації. Внаслідок такого трактування, незважаючи на досить давню фіксацію факту «пере-
несення імені«(ще з часів «Поетики» Аристотеля), у класичній лінгвістиці власні назви, вживані поза факт 
прямої референції, найчастіше відносили до загальних назв, ототожнюючи їх з деонімами. У деяких роботах 
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відгомін цього класичного погляду трапляється і досі [10]. На семантичні зміни в структурі власних назв в 
українській мові звернув свою увагу О. Стишов, називаючи такі імена модифікованими власними назвами. У 
коло його досліджень потрапили прізвища українських політиків та відомих історичних діячів, широковідомі 
поетоніми у формі множини. Інший критерій типології образних імен-характеристик − за функціональною 
ознакою. За цим критерієм І. Е. Ратникова вважає конотоніми ономастичною (ми б уточнили: онімною) ме-
тафорою. Л. П. Дядечко з огляду на широку вживаність поширені власні назви і вирази називає крилатими 
іменами, або ептонімами: «ептонім-ім’я, або крилате ім’я – це однослівна (рідше дво- або трислівна) власна 
назва (Едем, Дон Кіхот, Акакій Акакійович Башмачкін)», – зазначає вона [1, с. 27]. 

Явище онімної конотації у сфері соціолінгвістичної ономастики широко представлене у статтях О. О. Та-
раненка, в яких ідеться про «соціальні конотації», під якими він розуміє «семантико-образні та емоційно-оцін-
ні нашарування», додаючи до них факти «переростання таких співзначень в окремі переносні значення» [11,  
с. 14]. За цими ознаками виділено насамперед топоніми із такими співзначеннями: лінія державотворчих орі-
єнтацій і політичних орієнтирів нової України (Україна, Київ, Галичина, Донбас, Донецьк і донецькі, Збруч, 
Майдан та ін.); лінія «українськості», українського етноцентризму (знову Україна і український, Полтава, 
Львів, український П’ємонт тощо); лінія військових поразок і перемог (Полтава, Севастополь, Берестечко, 
Крути, Базар, Батурин, Конотоп); лінія провінційної віддаленості, культурної відсталості (Кобеляки, Хаца-
петівка, Зачепилівка, Конотоп, Жмеринка, Бердичів); окремо виділено «комплекс Одеси» із кількома спів-
значеннями; лінія екологічних (техногенних) катастроф (Чорнобиль, Алчевськ); лінія репресій радянського 
тоталітаризму (Сибір, Куропати, Биківня, Катинь, Воркута, Колима, Сандормох, Соловки). Інший клас, що 
меншою мірою засвідчує зміни конотативних образів, − антропоніми. Серед них описано тріади Іваненко, 
Петренко, Сидоренко та Іванов, Петров, Сидоров. Чинниками, які викликають появу онімних конотацій, крім 
названого соціального, дослідник називає психолінгвістичні та стилістичні (вплив на свідомість певного зву-
кового образу, внутрішньої форми слова або свідоме обігравання онімів з відповідною зображально-вира-
жальною функцією, наприклад, Хацапетівка, Кобеляки, Чорнобиль) [11, с. 14]. Розуміння онімної конотації, 
як бачимо, полягає у поєднанні асоціативних співзначень із «переростанням«їх в окремі метафори. 

На явище онімної конотації звернули увагу П. О. Флоренський, В. Н. Ніконов, Л. М. Буштян, О. І. Бикова, 
Е. М. Верещагін, В. Г. Костомаров, Ю. П. Вишенська, Н. В. Муравйова, Н. В. Ботвина, Г. Д. Томахін, А. А. 
Чернобров, Б. С. Шварцкопф. Найдетальніше розглянуто антропонімну й топонімну конотацію. Є. С. Отін 
присвятив більше 30 робіт різновиду таких власних назв, що мають, на відміну від денотативних топонімів 
і антропонімів, додаткові смислові нашарування, і першим, як зазначалося, став називати їх конотативними 
власними назвами. Одна з його перших робіт про конотативну онімію – стаття «Конотативна ономастична 
лексика» − написана у 1978 р. Власні назви з позицій когнітивних процесів досліджує О. Ю. Карпенко [3]. 

Низка теоретичних конструктів, з допомогою яких є постає можливість описати механізм символічних 
смислоутворювальних процесів у власних назвах, охоплює поняття когнітивної схеми, фрейма, культурної 
моделі і сценарія. Почнемо з когнітивної схеми. 

Основні функції схем – акумулювати попередній досвід і керувати усіма інформаційними процесами: 
сприйняттям, розумінням, категоризацією, упізнаванням тощо. Отже, схема слугує одночасно і структурою, 
й активним процесом. Схема – не застигла, раз і назавжди подана передумова знання. За Д. Норманом та Д. 
Румельхальтом виділяють такі процеси формування схеми: нарощування – коли простеження фактів веде 
до їх фіксації у пам’яті для наступного відтворення; налаштування – коли сформована схема адаптується 
для тіснішого ув’язування із життєвим досвідом; конструювання – процес створення нових схем через їхнє 
патерноване узагальнення [7, с. 139]. За теорією конотативної онімії, «першим етапом конотонімізації стає ви-
бір ознаки-мотиванта у позначуваному факті (понятті, явищі, предметі, особі), наступним − вибір адекватної 
ознаки в іншому відомому факті (понятті, явищі, предметі, особі, літературному персонажі). Третій етап коно-
тонімізації онімів − підведення позначуваного факту (поняття і т. ін.) під той чи інший клас позначень, вибір 
моделі, певна «підгонка» під концепт. Основою для появи конотонімів є судження, яке міститься у ствер-
дженні наявності певної ознаки чи властивості, виявленої як ознаки-мотиванта. Розвиток судження становить 
четвертий етап цього процесу. П’ятим етапом може стати відконотонімне словотворення. Останній етап, не 
менш важливий, ніж попередні, − відтворення інформації, пов’язаної з базовим іменем, самим реципієнтом» 
[4, с. 386]. Пресупозицією конотонімізації стає певна відомість власної назви у соціумі (прецедентність); на-
явність у власній назві яскравих конотем, що можуть представляти і заступати поняттєвий денотат загальної 
назви; стереотипність і повторюваність ситуацій, здатних «розбудити» таку конотему (прецедентна ситуація); 
можливість орієнтуватися на попередньо задіювану модель творення подібної семантичної структури. 

Процес конотонімізації відбувається за умови накопичення достатньої сили конотативного компоненту, 
здатної переважити денотативний, і становить собою процес переосмислення відомої у соціумі власної на-
зви, який відбувається в результаті когнітивного оброблення суб’єктивного досвіду, сформованого у вигля-
ді певних мотивованих ознак, викликаних її оцінною необхідністю та експресивно-емоційним сприйняттям, 
шляхом підведення під неї здобутої поняттєвої інформації. 

Таким чином, когнітивна схема як теоретичний конструкт в конотонімії, по-перше, являє собою структу-
ру, з допомогою якої відбувається інтерпретація світу; по-друге, визначає канали, що встановлюють етапи 
появи і розвитку нового онімного значення в конотонімі. Як своєрідна інтерпретаційна сітка, схема сприяє 
структуруванню інформації про світ і вкладання її у певні позиційні рамки онімної семантики. Комунікативна 
потреба призводить до ментальної переробки власних назв, внаслідок яких вони стають своєрідними «гачка-
ми, що витягують наявну в мозку людини інформацію для озвучення, для спілкування» [3, с. 40]. 
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У психології виділяють схеми особистості, рольові схеми, скріпти, схеми вільного змісту і схеми самості. 
Схеми особистості – це індивідуалізовані структури знань про конкретних людей та їх особливості. У них від-
бито найхарактерніші особистісні риси, що дозволяє суб’єкту типологізувати людей, з якими він стикається. 
Ілюстраціями до цього типу схем можуть слугувати такі приклади конотонімів: Чи ти Ванька, чи Гаврило, чи 
Абрам, − ти для Господа однаково – Адам. Всі ми – Єви і Адами на землі. (Глазовий П. Сміхослов). Або: Ти 
Артеміда чи Паллада, В античнім вирізьблена сні? Яка непереможна влада Твоя наказує мені? (Гординський 
С. Присвята). Найчастіше подібні схеми із конотонімами побудовано у формі суджень, де зафіксовано зв’язок 
двох понять – суб’єкта судження і предиката. У суб’єкті судження, як відомо, відбивається сам предмет, а в 
предикаті − ознака предмета. Терміни судження з’єднуються один з одним за допомогою зв’язки, призна-
чення якої полягає або в ствердженні («є», «є»): Я вічно безпритульний Агасфер, я Мойсей, який сорок років 
кружляє в пустелі, яку можна пройти за сорок днів (Загребельний П. А. Тисячолітній Миколай)., або в за-
переченні («не є», «не є») факту відносин між суб’єктом і предикатом судження: Журналіст – це не Буратіно 
з дерева, мусить у статті живі людські симпатії виявити… (Трибуна, 24. 01. 2005). Так, я не Аполлон (Ви-
нниченко В. Рівновага). 

У концепції семантичної інтерпретації Р. Джеккендоффа є чотири види семантичної інтерпретації такої 
будови: функціональна структура, модальна структура, таблиця кореферентності і структура «фокус + пресу-
позиція». Функціональна структура становить інтерпретацію пропозиції в термінах функцій – суб’єкт (агент), 
об’єкт (пацієнс) і т. ін. : Може, ви хочете стати для України новітнім Геростратом? (Сіверський Б. Зем-
ляки). Новітній Герострат для України – це особа, що пнеться прославитися будь-яким способом, навіть 
застосовуючи зло. 

Таблиця кореферентності дає відомості про те, які іменні складові, що входять у дану пропозицію, корефе-
рентні (тобто стосуються ідентичних об’єктів дійсності): Хай не Джоконда ти, не Клеопатра – Проста жінка 
на землі: Під історичним вітром − ватра – Не загасає у млі (Маланюк Є.). 

Структура «фокус + пресупозиція» має парну будову: відрізок поверхневої структури речення, названий 
фокусом пропозиції, і те, що є пресупозицією щодо відповідного фокусу референта. Як правило, пресупозиція 
становить, у межах такої структури, поверхневий вигляд пропозиції, в якій фокус замінено на «семантичну 
змінну»: Збираємось Колумбами рости. І раптом виростаємо кортесами (Віргуш Н.). 

Утім, схема припускає відносну варіативність та модифікації. Людина як активний суб’єкт обирає відпо-
відну модель та спосіб її обробки у зв’язку з надходженням нової інформації. 

Крім терміна «схема», з метою опису когнітивних процесів обробки та структурування інформації ви-
користовується термін «фрейм». Найчастіше він подається як загальне родове позначення для низки понять 
типу: схема, сценарій, когнітивна модель. Із цього ряду фреймів обирається те поняття, яке відповідає по-
точній ситуації. За О. О. Селівановою, фреймом є структура репрезентації знань, у якій відображено набуту 
досвідним шляхом інформацію про деяку стереотипну ситуацію та про текст, що її описує, а також інструкцію 
щодо її використання [8, с. 645–646]. Під терміном «фрейм«розуміють звичайно статичний мисленнєвий об-
раз, а під терміном «сценарій«– динамічний. Зрештою, багато дослідників визнають, що між різними видами 
концептів (поняття, фрейм, концепт, схема чи уявлення) не існує чіткої межі, це все вияви різних сторін кон-
цепту [9, с. 49]. 

Фрейм-сценарій є одним з основних понять фреймової теорії М. Мінського. Здебільшого сценарій розумі-
ють як структуру, що описує послідовність подій у частковому контексті. Ця послідовність подій розгорта-
ється на засадах каузального принципу, тобто результатом кожної дії слугують умови, за яких може відбутися 
наступна дія. 

Д. І. Руденко в передмові до монографії С. О. Мегентесова [5, с. 6], аналізуючи впровадження С. О. Меген-
тесовим предикатного принципу семантичного переносу в синхронії та діахронії мови, пояснює, як ця кон-
цепція транформується в історико-генетичний принцип послідовного мовного відображення основних іпоста-
сей реальності, внаслідок чого первинний рівень семантики – предметний – проектується на особистісно або 
соціально інтерпретовану реальність – «подійний«рівень семантики, тобто рівень семантики подій, а над усім 
цим за законами мовного розвитку надбудовується сфера абстрактно-поняттєвих смислів – концептуальний 
рівень семантики. Когнітивна роль мови в такій інтерпретації безпосередньо пов’язується із процесом мовот-
ворчості, який є фактором не тільки змін, а, зрештою, – самого формування мови. Проектуючи сценарій на 
конотонімію, відзначимо яскравий факт утворення дієслів на базі конотонімів. 

 У цьому процесі реалізується прагнення закріпити розвиток ознаки, оскільки конотоніми здебільшого ста-
ють своєрідними характеристиками і часто мають означальний характер. Звернення до конотативної онімної 
лексики уможливлює бажання додати емоційної жвавості вербалізації руху, тому найяскравішими серед від-
конотонімів, на нашу думку, виступають дієслова. Наприклад, петрати, петрити – ‘розуміти’ (2, т. 4, с. 361). 
Сьогодні дієслово допетрити вживається в розмовному стилі і означає «здогадатись». Менш уживаним зараз 
є дієслово лазарить –‘випрошувати, жебракувати’ (2, т. 3, с. 183). Походить воно від конотативного імені 
Лазар – ‘жебрак’. Конотема виникла на основі метафоричного значення імені біблійного персонажа Лазаря, 
який став символом бідняка, що переносить багато страждань. З цим же іменем, як відомо, пов’язують і по-
ходження лексеми лазарет. Співати лазаря – ‘скаржитися’ (2, т. 3, c. 183). 

Досить часто відконотонімні дієсліва утворено від особових імен, за якими у народному мовленні закрі-
пились певні образи хитрих, лінькуватих або вайлуватих людей. Ім’я Іван частіше асоціюється з росіянином, 
але належить до найпоширеніших імен як в Росії, так і в Україні. Утворене від імені дієслово відрізняється за 
значенням від російського иванить, иваниться – ‘пишатися’, як зазначено Є. С. Отіним [6, с. 171]. Українське 
конотонімне утворення в основі має значення, усталене в конотонімному імені Іван – «хитрий, простий»: Я 
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думаю, що він спершу мріяв лише про відсоток, а коли довідався, що дівчина чекає дитину, вирішив «заівани-
ти» всі гроші і втекти (Шейко-Медведєва Н. Альфонс). 

Замакарити – ‘загубити’ або ‘далеко закинути’. Певний вплив на появу такого значення, очевидно, мала 
приказка куди Макар телят не ганяв – тобто дуже далеко. З іншого боку, Макар у народному мовленні озна-
чає дурнувату, але хитру людину. Утворений на базі цього антропоніма конотонім означає «голова», очевид-
но, за фонетичною асоціацією із словом «макітра» − розмовним синонімом до слова «голова». 

Загапкатися − ’заґавитися’. Як зазначає «Етимологічний словник української мови» [2, т. 2, с. 220], це 
результат відозміни польського zagarié siç, можливо, під впливом КО Гапка, п. gapic «ловити ґав, ґавити». Без-
перечним є вплив конотоніма Гапка − ‘ледача жінка, неохайна, неповоротка’: Видно, що Гапка млинці пекла, 
бо й ворота в тісті (Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше). 

Змикитити – ‘здогадатись, додуматися, обдурити, плутати’. Від КО Микита – ‘нетямуща людина’ (2, т. 3, 
c. 459). Та відразу змикитила, що до чого, прикотила з пляшкою вина (Кокотюха А. Нейтральна територія). 

Микулити – ‘хитрувати’ (2, т. 3, с. 460). Від Микула – ‘хитрун, крутій’. 
Насолопитися – ‘стати похмурим, незадоволеним’. Старушка насолопилися, щось буркнула собі під ніс, 

але з покою вийшла... (Шейко-Медведєва Н. Альфонс). Від Солопій – ‘вайлувата, неповоротка людина, не-
зграба, неотеса, тюхтій’. 

Філонити – ‘ухилятися від роботи, байдикувати’. Від конотативного імені Філон, що набуло значення 
«ледар, людина, що ухиляється від роботи». 

Юдити – ‘підбурювати, спокушати’: Нечистий дух-юда юдить християнина, аби один другого бив [Грін-
ченко, ІV, с. 531]. Звідси також під’юджувати – ‘підбурювати’: Цар походжав веселий і під’юджував забіяк 
(Мушкетик Ю. Гетьманський скарб). 

Таким чином, відконотонімні дієслова, що виникли на базі особових імен, яскраво засвідчують ті характе-
рологічні конотеми, які розвинулись первісно в розмовному мовленні у конотонімах – особових іменах. При 
цьому усталене значення конотоніма-характеристики стає динамічним, рухомим, а сама дія набирає емоцій-
ності. 

Терміни когнітивна схема і когнітивна модель часто використовуються як синоніми. Йдеться про те, що 
кожна модель має два моменти народження: «один публічний й конвенційний, інший – суб’єктивне засвоєння 
й інтеграція конвенційної форми окремим суб’єктом» [7, с. 149]. 

Отже, когнітивні параметри конотативних власних назв сприяють трактуванню появи й осмислення знань, 
одержаних у вигляді знайомого імені. 
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КОнЦЕПТ DEUTSCH В УКРАЇнСЬКІй МОВнІй СВІДОМОСТІ

У статті представлено результати вільного асоціативного експерименту, який дозволив виявити націо-
нально-культурну специфіку уявлень українців про німецьку мову, а також досліджено гендерні особливості 
концепту DEUTSCH. 

Ключові слова: образ світу, вербальні асоціації, німецька мова, мовна картина світу, асоціативний експеримент. 

В статье представлены результаты свободного ассоциативного эксперимента, который позволил обнару-
жить национально-культурную специфику представлений украинцев о немецком языке, а также исследованы 
гендерные особенности концепта DEUTSCH. 

Ключевые слова: образ мира, вербальные ассоциации, немецкий язык, языковая картина мира, 
ассоциативный эксперимент. 

The results of free associative experiment which allowed to find out Ukrainians’ national-cultural specific of 
presentations about German are presented in the article, and also the gender features of concept GERMAN are studied. 

Key words: image of world, verbal associations, German, language world picture, associative experiment. 

У сучасних лінгвістичних розвідках увага зосереджується на особливостях мовної свідомості того чи 
іншого ментального простору. Під мовною свідомістю розуміємо сукупність структур свідомості (образи, 
концепти), у формуванні яких були використані знання, які здатні до озовнішнення мовними засобами (лек-
семами, словосполученнями, фразеологізмами, текстами, асоціативними полями тощо). Концепти свідомості 
однієї культури аналізуються в процесі зіставлення з концептами іншої культури. Так «національний мен-
талітет проявляє себе, дає про себе знати лише у присутності іншого менталітету, тобто в міжкультурному 
спілкуванні» [3], в якому концепт «фрагментує» уявлення про світ, має складну структуру, виражену різними 
мовними засобами, та здатний асоціюватися з вербальними чи символічними феноменами. 

У даній статті ми розглядаємо концепт DEUTSCH / німецька мова у мовній свідомості представників укра-
їнської культури. Метою розвідки є виявлення концептуальних ознак концепту DEUTSCH у українській мов-
ній свідомості, які об’єктивуються за допомогою мовних репрезентантів. Варто зазначити, що «у структурі 
концепту відображуються ознаки, функціонально значимі для відповідної культури» [1, с. 10]. Матеріалом 
дослідження є результати вільного асоціативного експерименту, який був проведений в режимі Інтернет зі 
100 респондентами (50 чоловіків і 50 жінок, які знають чи вивчають німецьку мову як іноземну). Респонден-
там було поставлене питання «Якою є німецька мова?» і було запропоновано зафіксувати німецькою мовою 
першу асоціацію, яка прийшла на думку. 

Відзначимо, що формування й способи вираження асоціацій мотивуються належністю індивідуума до пев-
ного етнокультурного об’єднання та до людства в цілому [5, с. 165], до того ж «усе надбання думки […] хоча 
й зумовлене зовнішнім світом, проте є витвором особистої творчості» [5, с. 195]. Тому й будь-який асоціа-
тивний процес має суб’єктивний характер, в основі якого лежить об’єктивна дійсність. Акцентуємо увагу і на 
універсальності асоціацій. Вони, як зазначає В. Телія, «завжди супроводжують процеси мислення, а у випадку 
вербального мислення вони мають мовно-розумову природу» [7, с. 95]. 

Асоціативний експеримент був застосований вперше у психології (Ф. Гальтон, К. Юнг, М. Вертгеймер, А. 
Лурія, А. Леонтьєв та інші) та спрямований на вияв асоціацій, які склалися в індивіда у його попередньому до-
свіді. Окрім того, «асоціативні експерименти виявляють особливості національної мовної свідомості народу 
– зв’язки слів у свідомості, їх смислову і ієрархічну підпорядкованість, яскравість тих або інших компонентів 
значення слова-стимулу, їх ціннісне навантаження в соціумі» [4, с. 42]. Розрізняють 3 види асоціативного екс-
перименту (вільний, цілеспрямований та ланцюжковий), однак ми надаємо перевагу вільному асоціативному 
експерименту (далі – ВАЕ), який дає «живий» матеріал для побудови асоціативного поля та більш повне уяв-
лення про концепт, не обмежуючись ні формальними, ні семантичними особливостями слова [2]. 

ВАЕ передбачає наступні етапи: 1) побудову асоціативного поля, під яким розуміємо «сукупність асоці-
атів на слово-стимул» [2] (на цьому етапі респондентам пропонується написати перше слово, яке спадає на 
думку, як реакцію на певний стимул); 2) статистику кількісних показників отриманих реакцій (після про-
ведення експерименту спочатку підраховується загальна кількість реакцій на запропоноване слово-стимул, а 
потім виокремлюються ті, які збігаються); 3) когнітивна інтерпретація асоціатів (виділені на попередньому 
етапі реакції згруповуються за окремими когнітивними ознаками, «мінімальними структурними компонента-
ми концепту, які відображають його певні риси» [6, с. 131]). 

На запропоноване респондентам запитання «Was für eine Sprache ist Deutsch?» отримано 100 різних реакцій:
DEUTSCH 100: schwierige / schwere Sprache (24), sehr kompliziert, aber nicht die schwierigste Sprache (15), 

viele Schwierigkeiten (Kasus und Deklinationen) (14), Groß- und Kleinschreibung (10), Ч einfache Sprache (5), 
schwierigе Grammatik (4), Ч viele Dialekte (3), klingt ziemlich grässlich (3), Ж die Antwort hängt von den Leuten ab 
(ihrer Muttersprache) (3), Ж nicht einfach zu lernen (3), Ч Ausnahmeregeln (2), sehr interessant (2), Ж nein, mit Fleiß 
und Interesse lernst du es schnell (2), Ч nicht komplizierter als Japanisch, Arabisch (2), Ч keine leichte Sprache, aber 
Übung macht den Meister (2), Ч sehr reich (1), Ч sehr direkt (1), Ж hat einen sehr großen Wortschatz (1), Ж hat einen 
lernpsychologischen Grund (1), Ч fantastisch (wegen ihren vielfältigen Ausdrücke) (1), Ч schwer zu sprechen (1). 

Примітка: буквами Ч та Ж позначені ознаки, виділені тільки чоловіками чи тільки жінками. 
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Згідно отриманих даних проведемо когнітивну інтерпретацію результатів експерименту. Слова-асоціати 
при цьому виступають як мовні засоби вербалізації, озовнішнення тих чи інших когнітивних шарів і окремих 
когнітивних ознак [4, с. 42]. Згідно експерименту виявлено 100 реакцій. Для всіх була підрахована частотність 
уживання. Найбільш вживані реакції стали ядерними, менш – периферійними в асоціативному полі концепту 
DEUTSCH. Так, до ядра відносяться прототипічні шари з найбільшою чуттєво-наочною конкретністю, пер-
винні більш яскраві образи; а більш абстрактні ознаки складають периферію концепту. Периферійний статус 
тієї або іншої концептуальної ознаки зовсім не свідчить про її малозначність або маловажність в полі концеп-
ту, статус ознаки вказує на міру її віддаленості від ядра [1, с. 12]. 

До ядра концепту DEUTSCH відносимо: schwierige / schwere Sprache; sehr kompliziert, aber nicht die 
schwierigste Sprache; viele Schwierigkeiten (Kasus und Deklinationen); Groß- und Kleinschreibung. Ближню пе-
риферію досліджуваного концепту представляють асоціати: einfache Sprache, schwierigе Grammatik, viele 
Dialekte, klingt ziemlich grässlich, die Antwort hängt von den Leuten ab (ihrer Muttersprache), nicht einfach zu 
lernen. Інші реакції (з частотністю 1-2) складають дальню периферію: Ausnahmeregeln; sehr interessant; mit 
Fleiß und Interesse lernst du es schnell; nicht komplizierter als Japanisch, Arabisch; keine leichte Sprache, aber 
Übung macht den Meister; sehr reich; sehr direkt; hat einen sehr großen Wortschatz; hat einen lernpsychologischen 
Grund; fantastisch (wegen ihren vielfältigen Ausdrücke); schwer zu sprechen. 

Гендерна специфіка концепту DEUTSCH виявляється у наступному. 
Ч, 50 осіб: schwierige Sprache (14), Groß- und Kleinschreibung (5), sehr kompliziert, aber nicht die schwierigste 

Sprache (3), einfache Sprache (3), viele Dialekte (3), Grammatik schwierig (2), nicht so schwer (2), nicht komplizierter 
als Japanisch, Arabisch (2), Ausnahmeregeln (2), klingt ziemlich grässlich (2), sehr interessant (1), sehr reich (1), sehr 
direkt (1), viele Schwierigkeiten (Kasus und Deklinationen) (1), die schrecklichen bestimmten Artikel (2), Nominativ 
+ Genitiv + Dativ + Akkusativ = Kopfschmerz (1), die komischе Geschlechter (das, die, der) (1), fantastisch (wegen 
ihren vielfältigen Ausdrücke) (1), am Anfang kompliziert (1), keine leichte Sprache, aber Übung macht den Meister 
(1), schwer zu sprechen (1). 

ж, 50 осіб: ziemlich kompliziert (12), schwere Sprache (10), das Schwere ist : der, die, das (8), groß oder klein 
mitten im Satz (5), nicht einfach zu lernen (3), die Antwort hängt von den Leuten ab (ihrer Muttersprache) (3), wirklich 
schwierig (Grammatik und auch Rechtschreibung) (2), nein, mit Fleiß und Interesse lernst du es schnell (2), hat einen 
sehr großen Wortschatz (1), nicht unbedingt schön klingt (1), große Probleme (1), hat einen lernpsychologischen 
Grund (1), sehr interessant (1). 

Спільними для чоловічого та жіночого сприйняття являються негативні асоціати (schwierige / schwere Sprache, 
sehr kompliziert, viele Schwierigkeiten (Kasus und Deklinationen), Groß- und Kleinschreibung), які є ядерними в асоці-
ативному полі концепту DEUTSCH. Однак наявні і позитивні. У комунікативній свідомості жінки присутні такі 
ознаки німецької мови як наявність великого словникового запасу та навчально-психологічне підґрунтя (einen 
sehr großen Wortschatz, einen lernpsychologischen Grund). Окрім того, жінки вважають, що нелегко вивчати ні-
мецьку мову, однак при наполегливості та старанні можливо (nicht einfach zu lernen; mit Fleiß und Interesse lernst 
du es schnell). Для чоловіків німецька мова характеризується тим, що вона має багато діалектів та винятків (viele 
Dialekte, Ausnahmeregeln), багата та пряма (reich, direkt), до того ж «фантастична» через велику кількість виразів. 

Згідно проведеного дослідження ми прийшли до висновку, що стереотипним для української мовної свідо-
мості є наступний образ німецької мови: важка, непроста при вивченні, складна при розмові та письмі, однак 
багата і цікава, при бажанні її можна вивчити. Аналіз результатів показав, що німецька мова і в чоловічій, і в 
жіночій свідомостях сприймається з точки зору трудності мови як складна та нелегка; з точки зору важливос-
ті – цікава; із акустичного боку – жахлива, не красива; а також – багата на «комічні» артиклі (der, die, das). 
Розбіжності між чоловічим і жіночим сприйняттям німецької мови полягає у наступному: у чоловічій мовній 
свідомості це мова як важка, так і для певних індивідів легка й цікава, а жінки номінують її тільки складною, од-
нак також цікавою, попри труднощі (граматику, написання слів) її можна легко вивчити, доклавши трохи зусиль. 
Характерним для чоловічої свідомості є наявність діалектів та винятків, а для жіночої – асоціювання концепту 
DEUTSCH з великим словниковим запасом. Перспективним у даному напрямі вважаємо аналіз вікових відмін-
ностей в асоціюванні досліджуваного концепту та вияв ґендерних особливостей у різних регіонах України. 
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САМОПРЕЗЕнТАЦІЯ ДЕМОнСТРАТиВнОЇ МОВнОЇ ОСОБиСТОСТІ У ДРАМАТиЧнІй 
ПОЕМІ лЕСІ УКРАЇнКи «ОДЕРжиМА»

У статті розглянуто основні аспекти дослідження психологічної акцентуації, схарактеризовано озна-
ки демонстративної особистості, проаналізовано різнорівневі мовні засоби вияву істероїдної акцентуації у 
драматичній поемі Лесі Українки «Одержима»; простежено взаємозв’язок між персонажним дискурсом та 
автором твору. 

Ключові слова: психолінгвістика, мовна особистість, концепт, істерія, демонстративна акцентуація. 

В статье рассмотрены основные аспекты исследования психологической акцентуации, охарактеризованы 
признаки демонстративной личности, проанализированы разноуровневые языковые средства проявления 
истероидной акцентуации в драматической поэме Леси Украинки «Одержимая»; прослежена взаимосвязь 
между персонажным дискурсом и автором произведения. 

Ключевые слова: психолингвистика, языковая личность, концепт, истерия, демонстративная акцентуация. 

In the given article the main aspects of research of psychological accentuation are considered, the peculiarities of 
demonstrative personality are characterized, multilevel linguistic means of expression of hysteroid accentuation in the 
dramatic poem by Lesya Ukrainka «Obsessed» are analysed ; the relationship between the discourse of character and 
the author of the work is observed. 

Keywords: psycholinguistics, language personality, concept, hysteria, demonstrative accentuation. 

На сьогодні залишаються недостатньо вивченими приховані можливості художнього тексту, в тому числі 
його психологічно-смислова енергетика. Лінгвістичний підхід, що був панівним у ХХ ст., розглядав художній 
текст як об’єднання і послідовність мовних одиниць, що володіють ознаками зв’язності, цілісності, емотив-
ності. Автор у таких дослідженнях перебував десь на периферії; його роль зводилася до простого констру-
ювання тексту. По-новому дослідити прагматичний потенціал текстів допоможе актуальний нині лінгвопси-
хологічний підхід, який не тільки враховує інформативність та структуру тексту, але й розглядає автора як 
важливу складову художньої системи твору. При цьому враховуються такі особливості, як спонтанність мов-
лення, мислення, психічна сутність митця, підсвідомо «зашифрована» у створеній ним художній реальності. 
Перепрочитати доробок знакових для української культури постатей у психолінгвістичній площині дозволяє 
змоделювати психологічний портрет письменника та простежити механізми впливу художнього слова на чи-
тача. Робочою гіпотезою статті є існування взаємозалежності між лінгвістикою тексту та психологією мовної 
особистості. 

Загалом проблема зв’язку літературної творчості митця з його психікою в науці не нова. Літературознав-
чий психоаналіз в Україні добре представляють Г. Грабович, Н. Зборовська, О. Забужко, М. Моклиця, О. 
Бідюк, Л. Плющ, Г. Левченко та ін. ; але мовний психоаналіз тільки починає розвиватися. Великий вклад у 
його розвій внесли вчені кафедри української мови Харківського державного педагогічного університету ім. 
Г. С. Сковороди. Так, О. Маленко здійснила психологічну інтерпретацію образу неба у поетів «молодої музи»; 
Т. Ковальова дослідила психологію кольору на матеріалі поезії неокласиків; І. Богданова у психологічному 
ключі охарактеризувала зображення простору у мові творів М. Семенка й В. Поліщука. Чимало наукових роз-
відок у плані психології творчості належить Л. Лисиченко. 

Окремим напрямком у психолінгвістиці є проблема психологічної акцентуації. Її започаткували ще К. 
Юнг, Г. Винокур, К. Леонгард, котрі неодноразово підкреслювали психологічну складову художнього мов-
лення. Німецький психіатр К. Леонгард [6] розглядає акцентуацію характеру як посилення міри певних рис 
вдачі та характеру. Від психопатій акцентуація відрізняється тим, що відсутня однозначна визначеність їх 
прояву у всіх без винятку ситуаціях взаємодії людини зі світом: поведінка людини залишається варіабель-
ною. Пізніше констуруктивно-комплексна природа психологічної акцентуації була ґрунтовно проаналізована 
у кандидатських і докторських дисертаціях таких учених, як В. Бєлянін [1], Є. Чалкова, Т. Прокоф’єва [10], 
І. Мазирка [9], Я. Бондаренко [2]. Ці автори будують свої дослідження на матеріалі зарубіжної літератури: В. 
Бєлянін – на матеріалі російських текстів; Т. Прокоф’єва – англійських, американських та російських джерел; 
Я. Бондаренко – на базі художніх текстів американської літератури. На матеріалі української художньої літе-
ратури наукових статей про психологічну акцентуацію ми не виявили, тому й вирішили заповнити цю про-
галину. На часі уже маємо кілька розвідок, присвячених акцентуйованим мовним особистостям П. Куліша, В. 
Винниченка, Т. Шевченка, І. Чендея, Ф. Потушняка. Мета цієї статті   – декодувати текст одного твору Лесі 
Українки на предмет виявлення у ньому прихованої інформації про авторку. Джерельною базою дослідження 
слугує драматична поема «Одержима» [12], у котрій інтерпретується відомий біблійний сюжет – дні вчителю-
вання Ісуса Христа, його розп’яття та воскресіння. У центрі твору перебуває Міріам (Марія Магдалена), одер-
жима духом жінка, яка принесла Месії свою любов і своє життя. Абрам Гозенпуд назвав поему апофеозом 
«могутньої любові і ненависті» [3; 47]. Актуальність статті полягає в орієнтації її проблематики на сучасну 
парадигму когнітивної лінгвістики. Через текстове дослідження можна здійснювати психологічний аналіз 
авторського бачення світу. При цьому звертають увагу на когнітивний стиль, тему, концептуальні девіації, 
вербальну поведінку персонажів тощо. 
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Головна героїня Міріам втілює поведінкову модель демонстративної (істеричної) особистості. І першим 
підтвердженням цього є зображення її в макро- і мікросоціумі. За свідченням В. Бєляніна, у «красивих» тек-
стах (тобто у текстах, де фігурують демонстративні акцентуанти. – В. П.) зазвичай описуються страждання 
жінки [1;177]. «Я знаю те, що я нещасна жінка» (с. 133), – констатує сама героїня. Міріам страждає через 
своє нерозділене кохання до Месії, а також через фатум долі самого Спасителя, приреченого на самотність. 

Дослідники психології творчості часто звертають увагу на концептуальні девіації, тобто гіпертрофію не-
гативно заряджених концептів. 

Як зауважує Я. Бондаренко, «для дискурсу демонстративних мовних особистостей найтиповішою є гіпер-
трофія концепту БОЖЕВІЛЛЯ [2, с. 13]. В аналізованому творі Лесі Українки цей концепт закодований уже 
у самій назві – «Одержима». За СУМом, поняття «одержимий» можна трактувати і як захоплений якимось 
почуттям, і як божевільний, «у якого … вселився злий дух» [СУМ, т 5, с. 625]. У поемі божевілля Міріам не-
справжнє, воно має не так фізичне підґрунтя, як філософське, бо спричинене духом протесту, бунту проти 
традиційного християнського вчення. 

Спостерігаємо у тексті твору й гіпертрофію негативно зарядженого концепту САМОТНІСТЬ, яка найчас-
тіше репрезентується прикметником одинокий, рідше – іменником самотина. Зважаючи на те, що істероїди 
належать до епатажних особистостей, вони завжди потребують широкої і вдячної публіки, а серед ворожого 
натовпу почуваються самотніми. Ось чому Міріам болісно сприймає самотність Месії: «Який він одинокий, 
боже правий!» [12, с. 131]; «Невже він завжди буде одинокий?» [12; 131]; «…і нещасним бути,/нещасним, 
так, бо вічно одиноким» [12, с. 132]; «Хто міг би врятувать його самого/від самотини…?» [12, с. 132];; 
«Боже, знов він одинокий,/ще гірше, ніж в пустині! Сії люди твердіші від каміння» [12, с. 142]; «Умер він, 
зраджений землею й небом, як завжди, одинокий» [12, с. 145]. Самотньою Міріам вважає і себе. Я. Бонда-
ренко слушно вживає для таких випадків термін «Я-концепція», розуміючи під ним особистісне ставлення 
героя до самого себе. Я-концепція Міріам яскраво проявляється у таких мікроконтекстах: «як завжди, оди-
нока», «…вічно буду одинока» [12, с. 145]; «…я буду всім чужа і одинока» [12, с. 145]. У поєднанні з іншими 
мовними засобами (зокрема інтенсифікаторами вічно, завжди, знов) лексеми одинокий, самотній утворюють 
згусток ідейно-емоційного звучання. 

 Важливим компонентом комунікативно-прагматичної характеристики демонстративної особистості є 
егоцентрична вербальна поведінка, яка репрезентується зловживанням займенника Я, вербальною афек-
тацією, вживанням гіпербол, яскравим напруженим демонстративно-театральним мовленням, послабленням 
емоційно-вольового контролю. Загалом у тексті твору, який охоплює 24 сторінки, ми нарахували 78 фіксацій 
займенника Я (я прагну [12, с. 131] ; я загину ; чого ж я сподівалась ; Я не знаю, / чого я йшла з юрбою тільки 
я торкнути не посміла [12, с. 132]; спокій/ я хочу дать тобі; не хочу я спокою ; я не рівняюся до тебе, ні!/ Я 
знаю те, що я нещасна жінка [12; 133]; я вірю, що ти божий син, Мессіє [12, с. 134] та ін.). Знаками вербаль-
ної афектації у пристрасній мові Міріам є прокльони: «Хоч би мене убила блискавиця…» [12, с. 131]; «Хай їм 
вона [кров] на голову впаде» [12, с. 138]; «Бодай вам вічний сон наліг на груди» [12; 143]; «…проклинаю все 
те, що він любив» [12, с. 145]; «Хай би очі/ їм випекло, ті очі безсоромні [12, с. 145]; «О, будьте прокляті!» 
[12, с. 152]; «Я проклинаю вас прокльоном крові! [12, с. 152]. 

 Егоцентрична вербальна поведінка головної героїні добре вимальовується у ставленні до людей, котрі 
не розуміють і цим самим немовби зраджують Месію. Її ненависть яскраво підсилюється гіперболами. Так, 
твердішими від каміння [12. с. 142]. Міріам називає сплячих учнів Месії. Далі з образом каменю порівнює 
черствість їхніх душ: «Каміння у пустині відкликалось/потрійною луною, але сі/не обізвуться, ні, дарма на-
дія!» [12, с. 144]. 

Як демонстративний акцентуант, Міріам не здатна до компромісу. Це добре видно у її суперечці з Месі-
єю. Він прийшов на землю врятувати собою людей, а вона вважає його жертву марною. Твердо переконана, 
що такий народ не вартий такої великої жертви. Більше того, вона навіть Богу докоряє за безсердечність до 
свого сина: «Сам Вельзевул, напевне, /почув би милосердя» [12, с. 143]. Правда, як зауважують психологи, істе-
роїди дуже рідко, але здатні проявити певну стратегічну гнучкість. Здатна на це Міріам. Так, не сприймаючи 
вчення Месії, вона ні на мить не заперечує самого Месію: 

 Мессія
У тебе мало віри. Якби ти 
Хоч зерня віри мала…. 
Міріам
О, я вірю, 
без краю вірю в тебе, сине божий,
та я не вірю в себе! Я не вірю, 
щоб я могла твої слова прийняти. 
Мессія. 
Таке смирення гірше від гордині. 
Міріам
О, сто раз гірше, я те добре знаю,
І з того розпач мій [12, с. 136]. 
Та на цьому певна поступливість Міріам й закінчується. По мірі розвитку сюжету її егоцентризм посилю-

ється. Зневага до натовпу підсилюється великою кількістю вигуків, окличних речень, риторичних запитань, 
звертань, заперечних конструкцій. 

Міріам / (з відразою)
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Щоб я до вас прийшла?!
Ховатися по норах вкупі з вами?
Мені при вас нема чого робити:
У мене на чолі немає плями!
Старий 
А в кого ж є?
Міріам
У вас,у всіх у вас!
Усі ви допустили, щоб Мессія
Кривавий викуп дав за ваші душі. 
І вам прийнять його було не тяжко?.. [12, с. 149]. 
Демонстративні мовні особистості у вербальному конфлікті можуть переходити від ролі жертви до ролі 

переслідувача. Мірім – і жертва, і переслідувач водночас. Жертва – бо «одержима духом», самотня; а пере-
слідувач – бо проклинає; протестує, навіть здатна запустити каменем в голову людині. 

За кожним текстом стоїть його творець. Дослідники неодноразово вказували на можливість ідентифікації 
психологічних особливостей мовної особистості автора на основі створеного ним тексту. Про це писали В. 
Бєлянін, Л. Виготський, Г. Винокур, М,Коцюбинська, А. Леонтьєв, Л. Лисиченко та ін.. Світ духовної реаль-
ності Міріам співзвучний з деякими біографічними фактами Лесі Українки. Нагадаємо, що поема «Одержи-
ма» була написана за одну ніч 18 січня 1901 року в Мінську біля ліжка вмираючого Сергія Мержинського, 
котрого Леся щиро кохала, хоч і не відчувала взаємності. У її листах є немало зізнань, котрі підтверджують, 
що саме негативні враження – болі, втрати, хвороба – ставали каталізаторами творчості. Саме із загостренням 
морально-фізичного стану дослідники пов’язують наявність у її творах мотивів ризику смерті, свідомої до-
бровільної жертви [5, с. 283]. Як і Леся Українка, Міріам теж залишається наодинці зі своїм почуттям і віддає 
себе в жертву. Про граничне душевне напруження, котре передувало написанню поеми, сама Леся напише 13 
січня 1903 року в листі до Івана Франка: «Ви он кажете, що в моїй «Одержимій» епічний тон не витриманий, 
що навіть і вона лірична. Діло сьогодні пішло на щирість, то признаюся вам, що я її в таку ніч писала, після 
якої, певне, буду довго жити, коли вже тоді жива осталась. І навіть писала, не перетравивши туги, а в самому 
її апогеї. Якби мене хто спитав, як я з того всього жива вийшла, то я б теж могла відповісти: «J’en ai fait un 
drame…» [11, с. 18] (фр. «я з того зробила драму»). Про потребу зняти своє напруження шляхом втілення його 
у драмі можна судити з таких слів: «… моя Одержима розбила голову слузі синедріону, так зате у всіх моїх 
знайомих голови і досі цілі…» [11, с. 18]. 

У критичній літературі неодноразово згадується про напади істерії у письменниці. Зі статті О. Каревіна ді-
знаємося, що мати Олена Бджілка теж страждала цією недугою, навіть проходила лікування [4]. Тому істерія у 
Лесі Українки могла бути спадковою. Це відбивалося і в творчості. Як слушно зауважує Г. Левченко, «напади 
істерії були асоціативно пов’язаними в її свідомості з поведінкою одержимих злими духами, біснуватими» [5, 
с. 287]. Отже, уже сама назва твору видає в авторові істероїдного акцентуанта. 

 Демонстративні особистості, за свідченням психологів та психіатрів (В. Бєляніна, К. Леонгарда та ін.), 
схильні до бунту. Чи знайдемо тут точки дотику між Міріам та авторкою? Красномовну відповідь знаходимо 
у монографії Г. Левченко: «… у Лесиному житті і без такого сильного чинника, як смерть коханого чоловіка, 
було достатньо підстав для описаного в драматичній поемі метафізичного бунту. Образ одержимої поповнює 
ряд створених сучасниками поетеси Ф. Ніцше та Ф. Достоєвським – метафізичних бунтарів, які з глибини 
свого людського відчаю та переживання ситуації абсурду пред’являють претензії навіть Месії, котрий помер 
задля спасіння людей» [5, с. 287]. Тут можемо говорити про запозичення мотиву, але якби Лесі Українка не 
була психологічно чутливою, то страждання Сина Божого її б не схвилювали, а, відповідно, й не лягли б в 
основу драматичної поеми. 

Зауважимо також, що демонстративні (істрероїдні) акцентуанти наділені акторськими здібностями. Це 
підтверджує і німецький психіатр К. Леонгард: «демонстративні особистості … охоче зізнаються у своєму 
акторському даруванні» [6, с. 31]. Зі спогадів сучасників, Леся Українка охоче грала на сцені, любила публіку. 
Поведінка її Міріам теж значною мірою театралізована. Це проявляється і в манері тримати себе, і в гордови-
тому мовленні, і в різкому протиставленні себе юрбі. 

Отже, психолінгвістичний аналіз драматичної поеми «Одержима» та зіставлення мовного матеріалу з 
деякими фактами біографії письменниці дозволили нам представити Лесю Українку як активну вербальну 
особистість, якій притаманні риси демонстративної акцентуйованої особистості. Перспективу подальших до-
сліджень вбачаємо у розширенні джерельної бази і декодуванні інших драматичних творів знакової для укра-
їнської культури особистості. 
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CЕМАнТиКА ГлЮТОнІМІВ-ІнСТРУМЕнТАТиВІВ В УКРАЇнСЬКІй МОВІ

У статті «Cемантика глютонімів-інструментативів в українській мові» С. Руденко розглядає концеп-
туальні зв’язки в українській мовній картині світу між значеннями глютонімів-інструментативів «ложка» й 
«ніж», етнокультурними поняттями й текстемами, що розшифровують цей зв’язок. 

Ключові слова: концепт, глютонім, інструментатив, семантика, етноконцептологія. 

В статье «Семантика глюттонимов-инструментативов в украинском языке» С. Руденко рассматривает 
концептуальные связи в украинской языковой картине мира между значениями глюттонимов-интструмента-
тивов «ложка» и «нож», этнокультурными понятиями и текстемами, которые расшифровывают эту связь. 

Ключевые слова: концепт, глюттоним, инструментатив, семантика, этноконцептология. 

In the article «The semantic of gluttonims-instrumentatives in Ukrainian language» by S.rudenko considers 
conceptual links in Ukrainian lingual world picture between the nominations of gluttonic instrumentatives «spoon» 
and «knife», ethno-cultural concepts and textems, which decode this link. 

Keywords: concept, gluttonim, instrumentative, semantics, ethno-conceptology. 

Як відомо, концепт є ключовим поняттям когнітивної лінгвістики, адже фіксація певного концепту за мов-
ним знаком є базою формування семантичного простору мови. Збереження та трансляція концептосистеми 
етносу відбувається переважно за рахунок мовної вербалізації концептів й інформації, яку вони представля-
ють [15, с. 258]. 

Проблемами лінгвоконцептології у різний час і на різних обширах плідно займалися Н. Арутюнова, С. 
Аскольдов, О. Бабушкін, А. Вежбицька, І. Голубовська, К. голобородько, С. Жаботинська, В. Зусман, В. Кара-
сик, В. Колесов, Т. Космеда, В. Кравченко, Є. Кубрякова, К. Кузнецов, Д. Лихачов, Л. Лисиченко, О. Маленко, 
В. Маслова, Р. Павільоніс, Дж. Сарторі, Л. Сваричевська, О. Селіванова, Б. Серебренников, Г. Слишкін, А. 
Соколова, Ю. Степанов, І. Стернін, Дж. Фодор, І. Школенко та ін. 

Ядром концепту є поняття, фіксоване у вигляді пропозиційних структур і позначене певною номінатив-
ною одиницею. Концепти зароджуються в процесі пізнавальної діяльності, відображають й узагальнюють 
досвід людини й інтеріоризовану її свідомістю дійсність, підводячи інформацію під певні вироблені суспіль-
ством категорії та класи. Слово є засобом доступу до концептуального знання, однак воно може представляти 
різні концепти, тому мова є доволі компактним засобом концептуалізації [15, с. 257]. 

У фокусі нашого дослідження перебувають глютоніми (від лат. gluttіо – ковтати, споживати) – лінгвістичні 
знаки з широким спектром плану вираження (від слова до тексту) та плану змісту (репрезентація харчової 
картину світу в складі кулінарного, магічного, антропоцентричного, анімастичного, зоолатричного та інших 
культурних кодів). Глютоніми рубрикуються за такими категоріями, як натурфакти, артефакти, локативи, 
темпоративи, інструментативи, кваліфікативи, ідентифікатори, регулятиви, коментативи, дескриптиви тощо. 
Метою нашого дослідження є спроба встановлення концептуального зв’язку між номінаціями глютонічних 
інструментативів «ложка» й «ніж», номінаціями пов’язаних із ними етнічних концептів і текстемами, що 
декодують цей зв’язок. Матеріалом дослідження стали різносубстратні за способами формування та пред-
ставлення знань одиниці етнокультурологічного характеру, зафіксовані в українських наукових, науково-по-
пулярних, етнолінгвістичних, історичних, фольклорних, етнографічних джерелах. 

Текстемою, слідом з Селівановою, вважаємо «абстрактну інваріантну одиницю текстового рівня мови, що 
характеризується певним тематичним змістом, композиційною структурою, відбором лексико-фразеологіч-
них, граматичних, стилістичних засобів та інтенційно-прагматичними особливостями» [15, с. 603]. 

У етнолінгвістичному словнику «Славянские древности» глютонічний інструментатив ложка розгляда-
ється як «предмет домашнього начиння, що використовується в календарних і сімейних обрядах, гаданнях та 
народній медицині» [16, с. 129]. У первісній свідомості ложка сприймалася як річ, через яку до тіла надходить 
життя в вигляді поживних речовин. У результаті спрощення цих понять виникло уявлення про ложку як про 
відповідник людської душі [7, с. 175]. 

Ложка була елементом наузів ‒ найстаровинніших складних натільних оберегів. Імовірно, символізувала 
СИТІСТЬ, ДОСТАТОК, а отже, оберігала від злиднів і голоду [7, с. 167]. «Перед їжею ложки клали виїмкою 
доверху, що означало ЗАПРОШЕННЯ; після трапези їх перевертали, показуючи тим, що наїлися» [3, с. 282]. 

Із концептом ЗАПРОШЕННЯ пов’язане й словосполучення «проганяти кутю»: Після «Голодної вечері» 
діти тарабанили ложками об макітру з кутею. Це звалося «проганяти кутю», насправді ж проганяли не її, а 
мороз, зиму, Мару-Смерть, і щиро запрошували добрі сили весни та буйні води [3, с. 102]. 

«Українці вважають, що ложок на столі має бути стільки, скільки їдців, або менше, але не більше, бо це 
віщує господареві дому ЗУБОЖІННЯ» [12, с. 113]. У праці Б Гринченка «Изъ устъ народа» концепти ЗУБО-
ЖІННЯ, ЗЛИДНІ вербалізуються через твердження, що «в Центральній Україні й досі вірять, що до перевер-
нутої ложки, держало якої лежить на столі, а другий кінець на мисці, чіпляються злидні, тому її не можна так 
залишати» [4, 31]. На Чернігівщині не дозволялося «вішати» ложку на миску, «щоб злидні не лазили в миску», 
на Полтавщині не залишали ложки на ніч у глечиках, оскільки нечистий буде їх перебирати й торохтіти, через 
що діти не зможуть заснути [16, с. 130]. На Чернігівщині злиднем називають зайву ложку, що опинилася на 
столі [2, с. 25]. Концептуальний зв’язок ложки і ЗУБОЖІННЯ вербалізується в формі паремій: «Такі злидні, 
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що ложка зсохлася», «Прийшлась ложка до рота, та їсти чортма», «Порожня / суха ложка рот дере», «Єдина 
ложка зсохлася» [11]. 

Ще на початку ХХ ст. були поширені магічні дії з ложкою для ПРИВОРОТУ: «Для цього дівчина нама-
галася зробити так аби хлопець, у якого вона закохана, поїв з її ложки. Потім вона цю ложку припалювала і 
вже нікому не давала її» [12, с. 113]. На Чернігівщині вираз «ложку припалити» означало «причарувати» [16, 
с. 133]. У весільній обрядовості дві ложки перев’язували червоною стрічкою, що символізувало ЄДНАННЯ, 
ЗГОДУ молодих [6, с. 340]. 

Концепт ЛІКУВАННЯ пов’язується з вербальною категоризацією багатьох магічних приписів, зафіксова-
них у народній свідомості. Наприклад, умиванням зі срібної ложки можна зцілитися від уроків [12, с. 113]. 
На Полтавщині вірили в силу так званої «відьмацької» ложки, якою їв старший у родині чоловік. Цю ложку 
передавали у спадок, їй приписували лікувальні властивості. Особливого статусу набувала ложка після смерті 
її господаря, коли сила померлого допомагала подолати хворобу [8, с. 1115: цит. за 7, с. 170]. «Відьмарську» 
ложку високо цінували й навіть сварилися через неї; цією ложкою при болях і пухлинах горла злегка натис-
кали на хворе місце по дев’ять разів уранці та ввечері протягом трьох днів. <... > В Україні вважали, що за до-
помогою ложки померлого власника можна позбавитися родимої плями, бородавки, нариву, пухлини в горлі» 
[16, с. 132]. «Остающаяся послѣ смѣрти кого-нибудь изъ семьи ложка, съ его мѣткою, называется одмирська; 
ее сохраняютъ и даже не берутъ въ руки безъ особой нужды. Если сдѣлается наростъ, то его надавливають 
одмирськой ложкой и ‒ проходитъ» [9, с. 42]. 

Має лексема ложка й семантичний зв’язок із концептами СМЕРТЬ, ПОТОЙБІЧНИЙ СВІТ. Про поми-
нальний обід на Різдво у Рівненському повіті М. Грушевський писав: «Хозяйка наготує якнайбільше страв, які 
любили «діди». Обід буває пізніш після полудня або надвечір. За обідом з кожної страви по ложці одкладають 
в окрему посудину, яку з ложками ставлять на ніч на покуття. Тут ще в посудині ставлять воду і вішають 
рушник, щоб уночі «душечки умерших» помились і пообідали» [5, с. 226]. Подекуди вважалося небезпечним 
класти ложку випуклим боком вгору – бо помреш з відкритими очима та ротом [10, с. 48]. Заборону класти 
ложку «дном догори» пояснює така легенда. Коли Юда домовлявся з вартою, як їм розпізнати серед апосто-
лів Христа, то сказав, що за вечерею всі кластимуть ложку звичайно, а Христос її перевертатиме. Тут маємо 
трансформоване народною свідомістю уявлення про перевернуту ложку як ознаку приналежності до світу 
потойбічного. Ложка, яку, за легендою, Христос кладе не так, як це заведено, вказує на його приреченість, на 
швидку загибель [13, с. 384]. Зв’язок ложок зі світом померлих предків простежується і в поліському повір’ї 
про те, що на Русальному тижні заборонялося (особливо дівчатам) увечері мити ложки – бо русалка забере їх 
до себе [2, с. 165]. На Поліссі також заведено в першу річницю смерті людини залишати на могилі кухлик та 
ложку – для небіжчика [14, с. 252]. В Україні в ніч на Різдво члени сім’ї гадали, складаючи після вечері ложки 
вінчиком на край миски з рештками куті або встромляючи їх у кутю: якщо чиясь ложка за ніч упаде або пере-
вернеться ‒ її власник цього року помре. <... > «Гуцули гадали, встановлюючи ложки після вечері на лавці, 
притуливши їх до стіни: падіння ложки віщувало власнику смерть» [16, с. 133]. 

Граматично зумовленою є загальновідома в українців прикмета: коли ложка впаде за обідом ‒ до столу 
поспішає жінка, що визначається збігом жіночого роду іменників «ложка» і «жінка» (пор. : коли впаде ніж, 
говорять, що поспішає чоловік). 

Концепт ТАБУ, пов’язаний з глютонічним інструментативом ложка, реалізується на текстемному рівні, 
через інформацію про те, що, скажімо, на Чернігівщині вірили, що під час переїзду до нової оселі ложок з со-
бою брати не можна, щоб не перейшли в новий дім старі сварки чи суперечки. Не можна на ніч ложки лишати 
в мисках, бо діти погано спатимуть. Не можна двом їсти з однієї ложки, бо посваряться [12, с. 113]. Заборона 
їсти чужою ложкою мотивувалася також тим, що в кутиках роту з’являться «заїди» або на людину нападе не-
нажерливість [16, с. 130]. Не можна трусити мокрою ложкою, бо від крапель може розводитися нечиста сила 
[6, с. 340]. 

Інший глютонічний інструментатив ‒ ніж ‒ сприймається в народній свідомості як один із ОБЕРЕГІВ, 
вербалізуючись у текстемах: «Ніж містить семантику заліза, входячи до низки залізних предметів, що за-
стосовуються в лікувальній та очищувальній магії. У деяких випадках має фалічну символіку, асоціюючись з 
чоловічим началом» [16, с. 429]. Використання ножа як ОБЕРЕГА зумовлено також притаманною йому, як і 
всьому гострому, семантикою знешкодження уявної небезпеки, здатністю вколоти її, поранити, пошматувати 
й таким чином знищити. «Разом із вогнем ніж є містичним охоронцем життя праведної людини, її заступни-
ком і другом» [3, с. 335]. 

Подекуди залізний ніж виконував функцію ОХОРОНИ. На Поліссі, виходячи із житла після пологів, жінка 
затикала за пояс ніж [3, с. 9]. Мати клала його під себе, коли годувала дитину грудьми [3, с. 335]. Як про-
філактичний засіб від поганого ока в колиску, під неї, на поріг клали ніж або вбивали його в одвірок, землю, 
ворота [12, с. 119]. Роговий ніж клали в колиску від уроків [6, с. 397]. Кум із кумою, ідучи хрестити дитину, 
брали з собою ніж, а також переступали через ніж, покладений на порозі, аби до ще не хрещеної дитини «не 
міг підступити нечистий дух». Коли дитина вперше піде, то щоб багатою була, треба було умовно черкнути 
ножем між ніг ‒ перерізати пута [3, с. 335]. 

Освячений ніж часом сприймався як чарівна річ, яка може дати людині ВЛАДУ й ДОСТАТОК. «На Велик-
день ніж святили, щоб різати свячене» [6, с. 398]. Ніж, який кілька років поспіль святили разом з паскою (або 
7 років різали ним свячену паску), набуває чарівних властивостей. Відомі магічні дії, після яких можна, за 
народними віруваннями, принести повітрям до себе задуману особу. «Коли ж побачиш людину, що несеться 
повітрям, потрібно легенько встромити цього свяченого ножа в землю, тоді той, хто летить, опуститься додо-
лу» [12, с. 120]. За допомогою свяченого ножа можна здобути цвіт папороті. Для цього необхідно купити ніж, 
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7 років поспіль його освячувати й не різати нічого, крім свяченої паски, а тоді в купальську ніч іти до лісу, зна-
йти кущ папороті, окреслити навкруг себе коло й чекати півночі [12, с. 120]. «Хто бачить, що скарб горить, по-
винен зараз вбити ніж у землю там, де стоїть, і скарб не згасне, доки він не прийде й не забере його» [3, с. 60]. 

Магічні властивості ножа реалізуються через концепт ВІД’ЄДНАННЯ: «Якщо відьма довго мучиться і не 
може померти, можна покласти під неї ніж ‒ агонія мине легше і швидше. На Покутті ніж клали на те місце, 
де щойно лежав покійний, аби нажитий за життя скарб не вирушив з ним» [12, с. 119]. 

Ніж міг давати ЗДОРОВ’Я та БЕЗПЕКУ: «Ножем припікали виразки, лікували рани від укусу змії» [3,  
с. 335]. Перш ніж замовляти від укусу гадюки, необхідно було мати біля себе ніж і воду, при замовлянні кро-
вотечі – ніж і яйце [3, с. 184]. «Відоме й ворожіння над хворим за допомогою ножа. Знахар поколює хворого 
ножем у місце, що болить, за кожним разом кидаючи його об землю чи одвірок. Якщо ніж устряє, це свідчить 
про те, що хворобу долають, і хворий одужає» [12, с. 110]. За повір’ям, поширеним у Закарпатті, подорож-
ньому нічого не загрожує, якщо при ньому буде ніж. Зі свяченим ножем ішли по лікарські трави. Наприклад, 
гуцули, перш ніж приступати до копання матригану – рослини, якій приписували магічні властивості, окрес-
лювали навколо себе ножем коло, щоб ніякі злі сили не мали доступу до них [3, с. 184]. Ножем також на ніч 
хрестили вікна й одвірки, аби через них не влізла нечиста сила. Його застосовували подекуди й для лікування 
рожистих захворювань шкіри: «Шептать тричі, і з каждим разом брать ніж, терти об лаву, аж поки стане гаря-
чим, і прикладувать гострієм до болючого місця» [12, с. 119]. 

Існує й низка ТАБУ, пов’язана з цим інструментативом. «Ножем для розрізання хліба і м’яса за столом міг 
користуватися лише господар, який перед цим хрестив буханку» [16, с. 433]. Ножъ не должно оставлять на 
столѣ, на окно тоже не слѣдутъ его класть [9, с. 43]. На Головосіки взагалі не брали до рук ножа, навіть хліб 
ламали [3, с. 335]. У цей день заборонялося різати круглі плоди, оскільки вірили, що на розрізаному овочі 
виступить кров [16, с. 434]. У народному світогляді хліб співвідносився з тілом Христовим, через це в нього 
заборонялося встромляти ніж, оскільки це асоціювалося з пробиванням рук і ніг Спасителя під час розп’яття 
[16, с. 433]. Не лишають ножа на підвіконні, бо тоді янгол туди не сяде [12, с. 121]. Відповідно принципу, за 
яким шкідливий вплив на частину чогось негативно вплине на ціле, заборонялося торкатися ножем молочних 
продуктів: проводити ним по молоку, сметані, маслу, кришити ножем хліб у молоко, розмішувати ножем мо-
локо або сметану, оскільки в корови потріскається вим’я, і вона доїтиметься кров’ю [16, с. 433]. Саме через це 
«молозево ѣдятъ со сметаною, отколупывая ложкой; рѣзать же ножомъ не годится ‒ у коровы дойки будутъ 
трескаться» [9, с. 24]. З таких самих міркувань в українських Карпатах заборонялося різати ножем бринзу 
[16, с. 434]. На столі ніж мав лежати так, щоб його вістря дивилося на хліб, а не навпаки; не можна класти 
ніж на ніж або ставити його вістрям вгору; не дозволялося їсти з ножа або брати їжу через ніж, щоб не стати 
злим (тут ніж асоціюється з семантикою концептів КРОВОПРОЛИТТЯ та ВБИВСТВО); не варто подавати 
ніж комусь гострим кінцем, щоб не посваритися з цією людиною; не можна залишати його на столі на ніч: за 
одними поясненнями, цього не любить домовик, за іншими ‒ чорт може зарізати ним людину. Якщо ніж опо-
ганювався внаслідок контакту з мертвечиною, його слід було очистити, тричі увіткнувши в землю, на третій 
раз залишивши в землі на три години ‒ без цієї процедури ним заборонялося різати хліб і м’ясо [16, с. 433]. 
Заборонялося класти ніж на стіл у поминальні дні, оскільки покійні, що прийдуть на поминальну вечерю, не 
зможуть через нього переступити [16, с. 434]. 

Отже, наше дослідження доводить, що найдавніші українські глютонічні інструментативи ‒ ложка і ніж 
‒ є номінаціями не лише з безпосередньою семантикою «знаряддя для приготування їжі», а й частиною на-
родної свідомості з цілим спектром етноконцептів, серед яких ОБЕРІГ, ЗАПРОШЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ЗДОРОВ’Я, ЛІКУВАННЯ, БЕЗПЕКА, ОТРИМАННЯ ВЛАДИ, ЗБАГАЧЕННЯ, щоденні СИТІСТЬ і ДОСТА-
ТОК, магія ПРИВОРОТУ, реалізація ЄДНАННЯ, ЗГОДИ, уникнення ЗУБОЖІННЯ, ЗЛИДНІВ, відмова від 
КРОВОПРОЛИТТЯ та ВБИВСТВА, УШАНУВАННЯ ПРЕДКІВ, зв’язок з ПОТОЙБІЧНИМ СВІТОМ, низка 
ТАБУ, значення яких декодується через наведені нами текстеми. 
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КОГнІТиВнА ПлОЩинА ДОСлІДжЕннЯ МОВнОЇ КАТЕГОРиЗАЦІЇ  
ТА СТЕРЕОТиПІЗАЦІЯ ЯК ЇЇ нАСлІДКУ

У статті розглянуто когнітивну площину досліджень мовної категоризації, що презентується як процес 
систематизації засвоєних знань, основний засіб надати сприйнятому світові упорядкованого характеру. На-
слідком узагальнення досвіду знань про світ є стереотип   – результат пізнавальної діяльності та засіб кате-
горизації мовного досвіду носія етнічної свідомості. 

Ключові слова: мовна категоризація, систематизація знань, стереотип, узагальнення досвіду. 

В статье рассмотрен когнитивный аспект исследования языковой категоризации, которая понима-
ется как процесс систематизации знаний, основной способ упорядочить информацию. Следствием такой 
процедуры есть стереотип – результат познавательной деятельности и способ категоризации языкового 
опыта носителя этнического сознания. 

Ключевые слова: языковая категоризация, систематизация знаний, стереотип, обобщение опыта. 

 The article describes the cognitive aspect of the study of language categorization, which is represented as a 
process of systematization of knowledge. Consequence of generalization of knowledge there is a stereotype, as a result 
of cognitive activity and as a way of categorizing language media experience ethnic consciousness. 

 Key words: linguistic categorization, classification of knowledge, stereotype, generalize the experience. 

 Особливістю сучасної лінгвістики є розбудова наукової парадигми, яка базується на антропоцентричних 
аспектах вивчення мовних явищ, що визначають настанови досліджувати мову в нерозривному зв’язку з мис-
ленням, свідомістю, пізнанням, світоглядом як окремого індивіда, так і мовного колективу, до якого він нале-
жить. У центр досліджень ставиться мовна особистість – суб’єкт пізнання, якій притаманна власна специфіка 
категоризації знань у загальному процесі пізнання. Фокус уваги дослідників, таким чином, змістився із зо-
внішнього світу (інструментального підходу до мови), де наявний лише реальний об’єкт, на свідомість мовця, 
вмістище уявлень, які підлягають вербалізації. Зорієнтування сучасної лінгвістики на врахуванні визначаль-
ної ролі людського фактора в усіх галузях людської діяльності, зокрема, й інтерпретація навколишнього світу, 
призвела до вкорінення в науці про мову когнітивного підходу, який зумовлює розширення кола мовознавчих 
досліджень до вивчення складних когнітивних процесів та їхнього впливу на мовне відображення дійсності. 

Когнітивна площина досліджень сучасної мовознавчої науки дозволяє по-новому поглянути на предмет 
лінгвістичного дослідження, виявляючи при цьому матеріальну та духовну культуру знака, його входження 
в загальнокультурну традицію. Одним із першочергових завдань сучасної когнітивної науки є встановлення і 
опис типів знань, що реалізуються під час когнітивної діяльності людини: індивід вивчається як система пере-
робки інформації, а його поведінка і діяльність описується і пояснюється за допомогою назв внутрішніх станів. 

Одним із ключових для когнітивної лінгвістики є поняття категоризації – фундаментальної операції, яку 
ми непомітно виконуємо повсякчас. Ідея категоризації світу бере початок ще з трактатів давньогрецьких фі-
лософів про походження людської мови; розвиток наукової думки щодо категоризації знаходимо в ученні 
Аристотеля про категорії імен (номінацій). 

Лінгвістичне осмислення проблеми категоризації відображає концепція В. фон Гумбольдта, відома як 
«учення про внутрішню форму мови»: учений висунув постулат про існування особливого мовного світоба-
чення: «Мова – це світ, що лежить між світом зовнішніх явищ і внутрішнім світом людини» [2, с. 304]. Учення 
В. фон Гумбольдта щодо категоризації розвивалося і доповнювалося новим змістом протягом ХІХ-ХХI сто-
літь і пов’язане з іменами Б. Берліна, Р. Брауна, Л. Вайсгербера, В. Вартбурга, А. Вежбицької, Л. Вітгенш-
тейна, Ш. Даніеля, Л. Заде, П. Екмана, П. Кея, Дж. Лакоффа, Ф. Лонсбері, М. Мінського, Дж. Остіна, Е. Рош, 
Р. Халліга, Г. Хольца та ін. Зорієнтування мови на вираження світобачення певного етносу та усвідомлення 
того факту, що мова є невід’ємною частиною пізнання, виступає скарбницею національної культури, сприяло 
протягом останніх десятиліть активності розробки проблеми мовної категоризації як українських, так і зару-
біжних науковців, що підтверджено дослідженнями широкого спектру лінгвістичних проблем (Ю. Апресян, 
Н. Арутюнова, Е. Бенвеніст, М. Болдирєв, І. Голубовська, О. Залевська, Т. Кацберт, Е. Кубрякова, В. Маслова, 
Н. Слухай, О. Снітко, Ю. Степанов, Г. Шухард, А. Юнацька та багато ін.). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про посилений інтерес лінгвістів до відповідної про-
блеми, що детермінує актуальність пропонованої розвідки. Метою якої є розглянути мовну категоризацію 
дійсності закцентовану на когнітивну площину дослідження та з’ясувати місце в ній стереотипу – структури 
культурно-специфічних фонових знань, як засобу категоризації мовного досвіду носія етнічної свідомості. 
Важливим видається з’ясування їх ролі та місця у процесі пізнання навколишнього світу. 

Пізнання різних процесів, явищ, груп суспільства, індивідів насамперед здійснюється за допомогою про-
цесів категоризації об’єктів, які, як на нашу думку, є життєво необхідними у зв’язку зі складністю світу і об-
меженістю індивідуального життєвого досвіду. Бо, як слушно зауважив американський учений Дж. Лакофф, 
людство без спроможності до категоризації не змогло б функціонувати взагалі – ні в матеріальному світі, ні 
в соціальному та інтелектуальному житті. Вивчення процесів категоризації надзвичайно важливе для розу-
міння того, як ми мислимо і як ми діємо, і, відповідно, без цього неможливе усвідомлення того, що робить 
нас людьми. Дослідник далі наголошує, що категоризація світу є найважливішою функцією людської свідо-
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мості, оскільки «немає нічого більш базового для нашого сприйняття, діяльності, мовлення. Щоразу, коли ми 
розглядаємо щось як клас речей, … ми здійснюємо категоризацію. Змінюючи уявлення про суть категорій і 
явище категоризації, ми змінюємо уявлення про світ» [3, с. 20–24]. 

Сприймаючи інформацію, людина аналізує її за допомогою категорій, які існують у її свідомості. Відпо-
відно, з одного боку, категоризація виступає як певний тип пізнання, а з іншого – здійснюється вербально за 
допомогою мовних засобів. Такі явища як когнітивна прототипізація та стереотипізація лінгвістичних катего-
рій дають змогу розглядати лінгвістичну категоризацію як ефективний інструмент моделювання лінгвальних 
і нелінгвальних знань. 

У створюваних категоріях соціальна реальність спрощується, схематизується, структурується, що дає змо-
гу людям усвідомлювати світ у зручний для їх мозку спосіб. Слушною у цьому сенсі є думка Н. Парасін, яка, 
з посиланням на Е. Рош, зауважує, що основою творення категорій у нашій свідомості виступають два прин-
ципи: «структуризація світу» і «когнітивна економія». Перший принцип означає, що категорії створюються в 
людській свідомості не довільно, не на основі випадкового набору ознак. Комбінація визначальних для певної 
категорії властивостей має чітку структуру і є «емпіричним фактом, представленим світом, що сприймаєть-
ся». Другий принцип акцентує на тому, що категорія фіксує світ, який сприймається людиною, у максимально 
стислій формі [7, с. 253]. 

Здатність класифікувати явища, розподіляти їх за різними класами, розрядами й категоріями свідчить про 
те, що людина, сприймаючи світ, судить про ідентичність одних об’єктів щодо інших, про їхню подібність 
або, навпаки, відмінність; процес категоризації спрямований таким чином на об’єднання схожих або тотож-
них одиниць у крупніші розряди – «категорії аналогічних об’єктів або подій» [1, с. 23]. 

Категоризація значною мірою спирається на досвід людини, а не здійснюється за встановленими теоре-
тичними правилами. Отже, процес категоризації як пізнавальний процес, є не просто членуванням світу на 
категорії та співвіднесення з ними певних об’єктів та явищ, це також спеціальне виокремлення базового рівня 
як психологічно найзначимішого, оскільки переважна частина нашого знання локалізується саме на цьому 
рівні, ідеологічно детермінованому поведінкою людини, її активною участю в житті соціальних груп чи сус-
пільства загалом. Здатність класифікувати явища, розподіляти їх за різними класами, розрядами й категоріями 
свідчить про те, що людина, сприймаючи світ, судить про ідентичність одних об’єктів щодо інших, про їхню 
подібність або, навпаки, відмінність. 

Класична теорія категоризації була сформована ще в трактатах античних філософів, де категорії мисли-
лись як сутності, що об’єднують елементи зі спільними ознаками; категорії виділяються на основі необхідних 
і суттєвих ознак і відсутність хоча б однієї із них призводить до непопадання об’єкта до означеної категорії. 
За такого підходу будь-який предмет, поняття або наділені необхідними ознаками, або ні і, відповідно, або є 
елементами даної категорії, або ні. При тому подвійний статус і проміжні варіанти виключаються. 

Особливої актуальності проблема мовної категоризації дійсності набула тільки з другої половини двад-
цятого століття, коли була піддана сумнівам класична теорія категоризації. Нові думки висловив Л. Вітгей-
нштейн, на думку якого відповідна категорія будується не на основі загальних суттєвих ознак, а скорше на 
деякій схожості тих чи інших характеристик та на їх перетині. Так був спростований один із постулатів кла-
сичної теорії – про чіткі і незмінні межі категорії; прийшло усвідомлення того, що категоріальні межі не за-
вжди чітко визначені, а категорії відмежовані одна від одної. 

Активне вивчення категорій і мовної категоризації спостерігаємо у руслі когнітивної лінгвістики, зокрема, 
когнітивної семантики, базовим положенням якої є визнання основоположного значення категорій базового 
рівня в процесі сприйняття й аналізу світу. Саме на цьому рівні «виділення об’єктів супроводжується най-
меншими мисленнєвими труднощами, швидко й без перешкод відбувається оперування перцептивними та 
функціональними ознаками» [6, с. 44]. 

Для більшості сучасних концепцій категоризації характерне чітке усвідомлення зв’язку між категоризаці-
єю і моделюванням когнітивних процесів, що відбуваються під час аналізу і синтезу знань людиною; катего-
ризація розглядається як спосіб конструювання знань про світ, виступаючи ключовим компонентом процесу 
пізнання. Оскільки, як зазначає О. Селіванова, дослідження категоризації є важливим щодо розуміння опе-
рацій індивідуальної та колективної свідомості, для вивчення способів зберігання, обробки та систематизації 
знань [8, с. 277], такий підхід дає змогу по-новому інтерпретувати категоріальний потенціал природної мови, 
розглядаючи його як модель формалізованого представлення знань. Пропоноване бачення поглибило розу-
міння поняття «категоризації», яку сьогодні визначають як теорію систематизації значень слів у мовній свідо-
мості людини у межах наявної в свідомості носія мови наївної картини світу [12, с. 159–160]; як «когнітивне 
розчленування реальності, суть якого полягає у поділі всього онтологічного простору на різні категоріальні 
ділянки» [5, с. 41]. 

У межах когнітивних теорій категоризації (серед найбільш результативних: теорія концептуальної ме-
тафори Дж. Лакоффа, теорія «когнітивної граматики» Р. Лангакера, когнітивна теорія Т. ван Дейка, теорія 
«втіленого значення» Джонсона, граматика конструкцій Ч. Філлмора, теорія семантичних примітивів А. Веж-
бицької, прототипний метод, заґрунтований у поєднанні антропологічного і психологічного підходів та ін.) 
суміщені дві лінії сучасного осмислення феномена «категоризація» та сформовано два варіанти прочитання 
змісту терміна, відображені в поняттях «категоризація-1» та «категоризація-2». 

Перший тип категоризації – абстрактна (штучна) категоризація – є результатом раціонального освоєння 
світу людиною. Така категоризація яскраво проявляється в ранньому дитинстві, коли відбувається опануван-
ня моделей узагальнення. Відтак, мета категоризації – «пояснювати нове через уже відоме (або яке вважається 
таким) і структурувати картину світу за допомогою узагальнення» [11, с 5]. 
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Абстрактній, штучній категоризації у її класичному розумінні протиставляється категоризація понять як 
природна (природномовна) ментальна операція, як когнітивна модель – категоризація-2. Другий тип катего-
ризації виявляє залежність від соціального та етнокультурного досвіду людини, від її сенсомоторної актив-
ності, уяви, здатності до сприйняття і почуттєвого опрацювання сигналів зовнішнього світу [9, с. 94]. 

Однією із перших на можливості природномовних категорій звернула увагу у 70-ті роки XX ст. американ-
ська дослідниця Е. Рош. В україністиці вчення Е. Рош та її послідовників, відоме нині як теорія прототипів 
і категорій базового рівня, поки що не набуло поширення, хоч окремі його аспекти висвітлено у працях А. 
Левицького, О. Левченко, Н. Слухай, О. Селіванової. 

Е. Рош на основі результатів проведених дослідних експериментів і теоретичних даних висловила гіпо-
тезу про те, що навколишній світ є не хаотичним, він вирізняється структурованістю та упорядкованістю, 
які відображаються в наших уявленнях, у ньому розрізняються центр, пріоритети базового рівня, периферія 
тощо. Відповідно до означеного підходу категорії формуються навколо найбільш яскравих її представників, 
які мають найбільшу кількість характеристик, притаманних цій категорії і особливий когнітивний статус – є 
базовим прикладом категорії, і саме вони становлять прототипи, які, на думку О. Селіванової, «втілюють най-
більш виразні ознаки категорії як рубрики досвіду, виокремленої шляхом пізнавальної діяльності людини, 
що дозволяє визначити всю категорію в цілому» [8, с. 379]. Навколо таких прототипів, оскільки вони конден-
сують основні якості і характеристики, притаманні відповідній категорії, у свідомості індивіда групуються 
всі інші об’єкти, що входять у відповідну категорію, вони складають периферію категорії. Наприклад, для 
українців прототиповим птахом є горобець, а страус є периферією, прототиповим фруктом є яблуко, а манго 
– периферією. Центральні члени категорії розпізнаються швидше, раніше запам’ятовуються, частіше вико-
ристовуються. Саме тому вони «полегшують розпізнавання, запам’ятовування і засвоєння членів категорії і в 
окремих ситуаціях створюють базу для узагальнення» [4, с. 33]. 

У ході пізнання світу виникають стереотипи – структури ментально-лінгвального комплексу, що, з одно-
го боку, є результатом узагальненого досвіду знань, а з іншого – засобом пізнання та категоризації дійсності. 
Стереотипи, в основі яких лежить стандартизований колективний досвід, тісно пов’язані із категоризацією 
– найважливішим способом упорядкування інформації, що надходить до людини. Більше того, стереотипи 
є наслідком категоризації й тим інструментом, що дозволяє людині сприймати і здійснювати категоризацію 
майже не задумуючись, оскільки людина уже має певну готову установку і завчасно знає, як вести себе в 
будь-якій ситуації. Навіть тоді, коли людина отримує докази неспроможності стереотипу, вона тим не менше 
продовжує наслідувати існуючим установкам. 

Функціонуючи насамперед у когнітивної сфері, стереотип визначається тими знаннями, якими володіє до-
сліджувана спільнота. В силу універсальності і активності когнітивного компонента, стереотипи формуються 
в будь-якій галузі людських знань, відіграючи важливу роль в регуляції соціальної поведінки. При цьому, 
механізм стереотипізації спрямований на впорядкування та відбір найбільш значущих фрагментів інформа-
ції. За допомогою стереотипів накопичена інформація уявляється не просто як сума корисних знань, але як 
певним чином організований досвід, який завдяки своїй структурованості може бути переданий наступним 
поколінням. 

Зв’язок між стереотипом і категорією, насамперед, полягає в тому, що стереотипи наповнюють змістом 
соціальні категорії. Створюючи соціальні категорії, ми фокусуємося на характеристиках, завдяки яким люди, 
що належать до певної категорії, сприймаються одночасно схожими між собою і такими, що відрізняються від 
інших людей. Вважаємо, що стереотипізація у будь-якому випадку опосередкована категоризацією. 

При тому акцентуємо, що категорії і стереотипи, взаємозалежні явища, оскільки стереотип є категорі-
єю пізнання, знанням, переданим соціальним шляхом, а отже, може відрізнятись від об’єктивної реальності. 
Разом із тим соціальна категоризація є важливим когнітивним процесом, який відповідає за розчленування 
соціального світу на соціальні категорії та групи з метою спрощення складності інформації, що надходить, 
пришвидшення ідентифікації об’єкта та його ознак, передбачення і керування поведінкою людей. 

На зв’язку категоризації і стереотипізації ґрунтується розуміння стереотипу як перебільшеного уявлення 
чи переконання, що асоціюється з категорією, чия функція – раціоналізувати нашу поведінку щодо даної 
категорії. Водночас зауважимо, що стереотипізація не тотожна категоризації. Підтвердженням цієї думки є 
розмисли Т. Стефаненко, яка наводить наступні аргументи: стереотипізація не є абсолютно неминучим на-
слідком категоризації, оскільки ми можемо ідентифікувати індивіда як члена категорії, разом із тим не при-
писуючи йому жодної стереотипної якості; стереотипізація є наслідком категоризації соціальних об’єктів, яка 
відрізняється від категоризації об’єктів фізичного світу впливом на неї стосунків між групами [10, с. 155]. 

Сьогодні стає цілком очевидним, що прагнення осягнути зміст світу в усьому його різноманітті й визна-
чити місце окремої та колективної особистості у ньому, зумовлює осмислення понять «категорія» та «катего-
ризація» як особливої форми структурування знань, когнітивний процес, що дає змогу людям усвідомлювати 
світ, фіксуючи й структуруючи його в зручний для діяльності мозку спосіб. 

Неминучим наслідком категоризації є стереотипи – важливі інструменти пізнавального людського про-
цесу, вмістилища стандартизованого колективного досвіду, що, забезпечуючи системне упорядкування сві-
ту у свідомості людини, відображають національні уявлення соціуму, гарантують одне з головних прагнень 
людини в будь-якій його діяльності, а саме прагнення до стандартизації, ємності, високого узагальнення та 
категоризації. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в аналізі стереотипів у прецедентних текстах 
української лінгвокультурної спільноти. 
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УДК 811.134.2’42 
А. І. Скробот,
Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

фУнКЦІОнАлЬнІ ОСОБлиВОСТІ ОБРАЗнОЇ СиСТЕМи ІСПАнСЬКОЇ КАЗКи

У статті розкриваються закономірності образної системи іспанської казки як комунікативно-прагма-
тичного репрезентанта іспанської ментальності. 

Ключові слова: образна система, поетика казки, символіка, ментальність етносу, етнокультурний сценарій. 

В статье раскрываются закономерности функционирования образной системы испанской сказки как ком-
муникативно-прагматического репрезентанта испанской ментальности. 

Ключевые слова: образная система, поэтика сказки, символика, ментальность этноса, этнокультурный 
сценарий. 

The article deals with the investigation of figurative system of Spanish tale as a communicative and pragmatic 
representation of Spanish mentality. 

Key words: image system, tail poetics, symbolism, ethnic mentality, ethnic cultural scenario. 

Актуальність обраної теми визначається загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних розвідок на 
інтеграцію комунікативного й когнітивного підходів до аналізу тексту. Комплексне вивчення механізмів про-
дукування тексту казки, закономірностей вербальної реалізації її поетичного простору є важливим для визна-
чення лінгвокультурної значущості тексту казки. 

Мета статті полягає у виявленні особливостей функціонування образної системи іспанської казки. 
Відповідно до зазначеної мети поставлено такі завдання:
– охарактеризувати лінгвістичний статус іспанської казки;
– виявити закономірності функціонування образної системи іспанської казки;
– розкрити комунікативно-прагматичну специфіку образної системи іспанської казки. 
Об’єктом дослідження є тексти іспанської казки
Предметом вивчення є функціональні особливості образної системи іспанської казки. 
Народна поетична творчість – складова частина національної культури. Вона становить культурну спад-

щину, без вивчення і засвоєння якої не може бути справжнього новаторства в сучасній дослідницькій прак-
тиці. Казки як суто духовна національна спадщина задовольняють практичні і духовні запити людини. Вони 
містять у собі морально-повчальні настанови, завдяки яким люди сприймають оточуючий світ. Тексти народ-
них казок є найдосконалішим жанром фольклору, що впродовж багатьох століть був одним із дійових засобів 
формування естетичних потреб народу. Казка заснована на вигадці, завдяки чому вона ще більш вишукана й 
небуденна, тому у читача викликають інтерес зображені у ній події. Вигадка є свідомою установкою і вирізняє 
її з-поміж інших прозових творів, зокрема, легенд, переказів, бувальщин, котрі зазвичай мають не розважаль-
ний, а інформативний характер. 

Як й інші традиційні жанри фольклору, іспанська казка становить певну художню систему, що своєрідно 
поєднує риси, набуті протягом більш ніж тисячолітньої історії нації та відшліфовані у віках, з елементами 
відносно новими, поява яких зумовлена потребами і особливостями сучасного функціонування мови. Записи 
усної народної творчості збагачують мову нації в її просторовому й часовому вимірах. Іспанська народна каз-
ка являє собою складний комплекс віддзеркалень дійсності й усвідомлюється як адресантом, так і адресатом 
розповіді як художня реальність. Тексти іспанських казок – це специфічні наративні структури з певною орга-
нізацією, у яких відповідним чином обробляється та зберігається національно маркована семіотично оформ-
лена система, що відображає етнічну ідентичність та менталітет. 

Казка має стійку, історично усталену поетику, власне коло дійових осіб, характеризується замкнутістю на-
ративної структури й описує незвичайні з погляду повсякденної логіки події (Н. В. Мастилко). За характером 
дійових осіб іспанські казки поділяються на побутові (дійові особи – люди), анімалістичні (основні персо-
нажі – тварини) і окремо виділені чарівні казки. Сюжет іспанської народної казки виступає найважливішою 
категорією жанру, він завжди конфліктний і відбиває стосунки між персонажами, характерні для кожної з 
виділених груп. Конфлікт у цих творах виникає у сфері соціальних або сімейних відносин і розв’язується як 
за допомогою магічного помічника або завдяки власним зусиллям героїв. У багатьох іспанських народних 
казках змальовано антагоністичні стосунки в сім’ї – між чоловіком і дружиною (Регеzа testadurez), батьком і 
сином (Місіfuz, еl de las botas), між молодшим і старшими братами (Lа gаіtа maravillosа) тощо; в соціальних 
сферах – між бідняками і панівною верхівкою (Еl ргíncipe desmemorizado), дурнем і освіченими людьми (Е1 
Сгіstо del соnvite), церквою і простим селянином (Un сuга аfісіоnаdо). 

Текст казки – це простір символів, знамень іншої реальності. Цим казка подібна до міфу. Казковий простір 
казки являє собою метапростір, внутрішній простір росту і становлення [2, с. 30]. Символічно він не менш 
реальний, ніж об’єктивна сторона життя. І хоча в реальному світі не існує злих відьом, велетнів і чаклунів, 
вони реальні як символ перешкод, пов’язаних з ідеєю росту головного героя. Щоразу, коли казкові персонажі 
стикаються з подібними перешкодами, вони зустрічаються із злими силами у одній з їхніх іпостасей. 

Через символи нашому погляду відкривається існуюча реальність (Є. М. Мелетинський). Наприклад, в 
казці La abejita Isabel невидиме за допомогою чарівних посередників стає видимим, і у зв’язку з цим важливо 
згадати, що символи – лише знамення, провісники і носії досвіду справжньої духовної реальності, хоча самі 
вони не є цією реальністю:
© А. І. Скробот, 2014
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Una tarde, la abejita Isabel salió a pasear. Dejó la colmena sin decir nada a sus compañeras. Volaba muy 
contenta de mata en mata y de flor en flor. Ella conocía el monte, pues salía a recorrerlo casi todos los días, pero esa 
tarde quiso conocer otros lugares y por eso se fue alejando cada vez más, hasta llegar a la loma de las flores azules. 
Era la primera vez que llegaba hasta allí. ¡Qué paisaje más bonito! Había mariposas de todos los colores, y pajaritos 
que con sus trinos alegraban el lugar. Se quedó mucho tiempo sobre una flor azul, mirando todo a su alrededor. El 
aire balanceaba la flor azul donde estaba Isabel como si fuera un columpio. La abejita Isabel estaba encantada con 
todo lo que veía en la loma de las flores azules. Tan encantada que no se dio cuenta de que el sol se había ido, y 
venía llegando la noche. Dejó las flores azules y los pajaritos y las mariposas. Inició el regreso a la colmena. Volaba 
sin parar. ¡Qué lejos! La noche cubrió el monte, todo estaba oscuro. Dio vueltas y más vueltas. La abejita Isabel 
no se acordaba del camino de regreso. ¡Se había perdido! Angustiada comenzó a llorar. Estuvo andando sin rumbo 
fijo hasta que le pareció escuchar desde muy lejos voces de otras abejas que la llamaban. Dejó de llorar y se fue 
acercando. ¡Eran sus compañeras!

– ¡Compañeritas, aquí estoy! – gritaba la abejita Isabel. 
Y al fin se encontraron. ¡Qué alegría!
Regresaron luego todas a la colmena. La mayor llamó a la abejita Isabel y le dijo:
– Te fuiste de la colmena sin avisarnos. Eso no está bien, has cometido una falta. 
La abejita Isabel dijo que nunca más volvería a salir sin avisar, y que estaba avergonzada de su travesura. 

Después, contó a sus hermanas lo que había visto en aquel largo paseo. Todas la escucharon con mucha atención.
comieron todas su ración de miel y se fueron a dormir. La colmena quedó en silencio y con las lucecitas apagadas. 

Esa noche todas las abejitas soñaron con la loma de las flores azules. 
Казка є покликом у доросле життя з усіма його складнощами та непередбачуваністю, легенда – спогадом 

про велике минуле народів і окремих людей, а міф – це спогад про Небо, про початок світу та його творців, про 
подвиги сонячних героїв. Кожна з цих структур архетипальна і містить у собі певні ідеї, запитання та відповіді, 
кожна відчиняє двері у простір героїв – прототипів і завдань іншого порядку за зростаючою шкалою [1]. 

Казковий герой, постійно знаходиться у пошуку, йому легко проникнути у казковий простір, але вибра-
тися звідти часто буває нелегко: під час повернення його переслідують (El Castillo de Irás y No Volverás, El 
príncipe Tomasito y San José). Казковий світ стикається із звичайним світом, але не змішується з ним. Згідно з 
віруваннями будь-якого народу, світ предків знаходиться поруч з нами, але одночасно він незбагненно дале-
кий. Те ж саме можна сказати про світ богів та світ духовних трансформацій. 

Так, наприклад, у густому лісі стоїть будиночок чаклуна, у якому герой може або втратити життя, або 
одержати опис подальшої дороги, необхідні поради і допомогу, – те, без чого йому неможливо дістатися до 
тридесятого царства. Все, що там відбувається, оповите таємницею: подвір’я та будинок чаклуна належать 
до території чарівного світу Це священна територія, де здійснюється обряд чарівних ініціацій (El príncipe 
Tomasito y San José, La Bella Durmiente). 

У казці чаклуни виконують роль або наставника і помічника (El Cristo del convite), або антигероя, який 
прагне вбити, сховати або перетворити на іншу істоту головного героя (La aventura de Matildita). Герой казки 
не вагається, чи варто йому йти, він просто вирушає у казку, це його поклик. 

Такий поклик природний: для того, щоб змінюватися, необхідна яскраво виявлена, така, що не знає сумні-
вів, потреба змінити форму свого існування у світі, здатність боротися і відроджуватися подібно до казкових 
героїв. Лише у цьому випадку життя – так само, як і казка, – буде наповнене оптимізмом, і всі пригоди, якими 
б страшними вони не здавались, будуть мати щасливий кінець. 

«Y vos, señor conde Lucanor, pues aquel hombre os dice que nadie de quien os fiéis sepa nada de lo que él os 
dice, tened por cierto que os quiere engañar, pues debéis entender bien que no hay razón para que él quiera vuestro 
provecho, y no tiene tanta obligación como los que viven con vos, a los que habéis hecho bien y que deben querer 
vuestro provecho y servicio. Y el conde tuvo por bueno este consejo e hizo lo que aconsejaba y todo salió bien. Y 
viendo don Juan que éste era un buen ejemplo, hizo escribirlo en este libro, e hizo estos versos que dicen así : Quien 
te aconseja esconderte de tus amigos Sabe que más te quiere engañar que dos higos». 

Аналіз образної системи на базі текстів народних казок дозволяє пояснити механізм функціонування етно-
культурних сценаріїв, ідентифікаційні механізми серед представників іспанського етносу, роль мови в куль-
турі, розглянути когнітивні сценарії та умови передачі ментальної специфіки етносу. 

Таким чином, результати дослідження функціональних особливостей образної системи іспанської казки 
свідчать про важливість дослідження фольклору як віддзеркалення наслідків взаємодії мови та духовної куль-
тури, оскільки для кожної етнічної культури характерним є вироблення специфічних культурних норм та 
зобов’язань зі своєю образною системою. 
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ПАРАДиГМА КОГнІТиВнОЇ лІнГВІСТиКи й ПРОБлЕМА КАТЕГОРиЗАЦІЇ

У статті розглянуто фундаментальні принципи й припущення, що характеризують парадигму когні-
тивної лінгвістики, яку, своєю чергою, проаналізовано в контексті загальної парадигми сучасної лінгвістики. 
Встановлено й обґрунтовано ключове значення категоризації для когнітивної лінгвістики. 

Ключові слова: парадигма, когнітивна лінгвістика, категоризація. 

В статье рассматриваются фундаментальные принципы и предположения, характеризирующие парадиг-
му когнитивной лингвистики, которая, в свою очередь, анализируется в контексте общей парадигмы современ-
ной лингвистики. Установлено и обосновано ключевое значение категоризации для когнитивной лингвистики. 

Ключевые слова: парадигма, когнитивная лингвистика, категоризация. 

The article considers the fundamental principles and assumptions characterizing the paradigm of contemporary 
linguistics. This paradigm is analyzed in the context of a general paradigm of contemporary linguistics. The author 
establishes and argues for a key role that categorization plays in cognitive linguistics. 

Keywords: paradigm, cognitive linguistics, categorization. 

Когнітивну лінгвістику (КЛ) не можна назвати молодою наукою, а проте потреба в усвідомленні засад-
ничих принципів дисципліни не зникає. Натомість вона навіть гострішає з огляду на певну роздрібненість, 
різноскерованість конкретних мовно-когнітивних досліджень, а також неоднорідне ознайомлення й засвоєння 
навіть найважливіших публікацій у різних регіонах, де розвивається КЛ. Парадигмальні основи КЛ неодно-
разово висвітлювалися [4; 5; 7; 10]. У нашій розвідці ми ставимо за мету на тлі аналізу засадничих принципів 
КЛ прояснити місце й роль категоризації в побудові мовно-когнітивних досліджень, позаяк цьому аспекту 
досі не надавали достатньої уваги. 

Принципи КЛ можна схарактеризувати як малу парадигму в межах великої парадигми постгенеративної 
лінгвістики. За О. Кубряковою [1], поняття парадигми складається з таких компонентів: 1) настановчо-за-
сновкового (вихідні принципи й припущення науки); 2) предметно-пізнавального (що вважається безпосе-
редньою ділянкою аналізу); 3) процедурного (визнані методи й конкретні процедури аналізу, панівні моде-
лі тощо). Для постгенеративної парадигми дослідниця визнає домінування першого компонента і виводить 
чотири загальні засадничі настанови: 1) експансіонізм (розширення меж лінгвістики, міждисциплінарність, 
нові ділянки досліджень, новий матеріал, зближення з природничими науками); 2) антропоцентризм (людина 
стає «точкою відліку», врахування впливу культури й ментальності); 3) неофункціоналізм (визнання при-
мату функцій, провідна роль значення, вивчення мови в дії); 4) експланаторність (настанова на пояснення, а 
не лише опис і класифікацію, і, як наслідок, вихід за межі власне лінгвістичної сфери) [1]. В конкретних ви-
падках вказані настанови мають різну відносну вагу й зазнають модифікації, тому характеризуючи окремий 
напрямок, варто враховувати конкретне наповнення компонентів. 

Окрім настанов парадигму творять і вимоги, що їх повинні задовольняти теорії, що претендують на на-
уковість. За влучним спостереженням Р. Фрумкіної, в історії наук про людину, зокрема й у лінгвістиці, чер-
гуються дві широкі парадигми, причому цей човниковий рух охоплює значні часові відтинки: «одна пара-
дигма – це та, в рамцях якої дослідник поводиться з об’єктом дослідження так, ніби людину створила єдино 
природа. Інша парадигма зобов’язує дослідника пам’ятати, що людину створила насамперед культура» [2,  
с. 104]. Таке маятникове хитання можна пояснити переважною увагою дослідників до однієї групи чинників 
коштом іншої, тому важливо обирати збалансований підхід. Поза тим, становлення нової парадигми перед-
бачає вироблення нової мови опису, або ж «метамови», та нових методів дослідження – їх часто запозичують 
із суміжних чи «еталонних» наук. Творення нової метамови часто спирається на метафори, і в лінгвістиці 
«неодноразово мінявся набір об’єктів, використовуваних як метафори, що слугують моделями» [2, с. 105]. 
Яскравим прикладом стало захоплення комп’ютерною метафорою, що призвело до її онтологізації. 

Когнітивна лінгвістика – це не конкретна теорія, а радше «конфедерація» дослідницьких програм, 
об’єднаних низкою керівних фундаментальних принципів, припущень і постулатів. КЛ належить до функ-
ційних підходів, але вирізняється загальною й всеохопною орієнтацією на дослідження тріади «людська мова 
– мислення – соціально-фізичний досвід» [4]. З погляду когнітивної лінгвістики мова призначена для операцій 
із концептуалізаціями й виконує такі засадничі функції: створення концептуалізацій у мозку адресанта, їх ви-
раження й повідомлення з певною метою та викликання відповідних концептуалізацій у мозку адресата. Ці 
чотири операції з концептуалізаціями – генерація, екстеріоризація, комунікація й активація – лежать в основі 
усіх застосувань мови та її традиційно виокремлюваних функцій. 

Відповідно до лінгвістичних побудов у рамках КЛ висувають такі вимоги: 
1) дескриптивна відповідність (descriptive adequacy) – ця вимога стосується будь-якого лінгвістичного до-

слідження, адже йдеться про відповідність моделей фактам мови;
2) психологічна реалістичність (psychological plausibility) – моделі мають відбивати реальну психічну реа-

лізацію мови й повинні витримувати перевірку даними психологічних досліджень; 
3) нейронна реалістичність (neural plausibility) – з появою нейронаук і удоступненням даних про функціо-

нування нейронного субстрату мозку в процесах, пов’язаних із мовою й мовленням, все частіше виокремлю-
ють вимогу узгодження лінгвістичних моделей із таким типом даних; 
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4) критерій збіжних доказів (converging evidence) – дані, отримані з різних джерел чи різними методами, 
що підкріплюють модель, підвищують ступінь довіри до неї [9], причому особливу вагу має сумісність з інши-
ми когнітивними здібностями людини. Об’єктом дослідження когнітивної лінгвістики є мова, розглядувана в 
когнітивному аспекті – як когнітивний механізм для операцій із концептуалізаціями. 

Парадигма КЛ тримається на двох засадничих настановах із найвищим пріоритетом, з яких випливає низка 
наслідків. Ці настанови, що їх сформулював Дж. Лакофф [7], розглянуто нижче з врахуванням робіт [3; 4]. 

I. настанова на узагальнення (generalization commitment). Ця настанова скеровує дослідників на вста-
новлення й опис загальних принципів людської мови як таких, що випливають із загальних когнітивних здат-
ностей (cognitive abilities) людини. Йдеться про настанову на інтегральність, немодулярність мови на відміну 
від «модулярних» підходів, що сформувалися під впливом праць Н. Чомського й постулюють мову як осо-
бливий ізольований модуль, а в межах мови – окремі модулі фонології, морфології, семантики, синтаксису зі 
специфічною будовою, принципами й навіть типом знань. Когнітивні лінгвісти намагаються виявити спільні 
риси в різних гранях мови, поширюючи при цьому успішні методи й здобутки з однієї галузі на інші. Напри-
клад, в лексичній семантиці визнання здобули так звані «прототипові ефекти» (тобто наявність у слів «кра-
щих» й «гірших» референтів) (роботи Е. Рош та узагальнення й розвиток її ідей у Дж. Лакоффа [8]). Звідти це 
поняття було перенесено й застосовано в галузі морфології, синтаксису та фонології [6; 11]. 

II. Когнітивна настанова (cognitive commitment). Когнітивна настанова висуває вимогу узгоджувати про-
поновані пояснення мовних фактів із загальновідомими даними про роботу мозку, отриманими з різних дис-
циплін, зокрема з когнітивної психології та нейронаук. Отже, йдеться про засадничу міждисциплінарність 
когнітивної лінгвістики. Когнітивна настанова важливіша за пошук узагальнень: якщо суто лінгвістичні уза-
гальнення суперечать даним когнітивних наук, пріоритет залишають за останніми. Когнітивна лінгвістика 
прагне не до «внутрішньодисциплінарних» узагальнень, а до зовнішніх, тобто таких, що поєднують мовні 
явища з немовними й мову з людським пізнанням загалом [5]. Із цього випливає, зокрема, що теорії в КЛ 
не можуть містити елементи (статичні чи динамічні), що суперечать відомим фактам щодо людського ког-
нітивного механізму. Перевагу надають лінгвістичним моделям, що спираються на встановлені когнітивні 
властивості, а не тим, що задовольняють суто логічні критерії. Когнітивно реальні узагальнення можуть не 
узгоджуватися з узагальненнями, отриманими в рамках інших напрямків мовознавства, позаяк до останніх не 
завжди ставлять вимогу психологічної (й нейронної) реалістичності. Наприклад, розглядаючи лінгвістичні 
категорії, когнітивні лінгвісти очікують, що вони будуть некласичними, позаяк такими є переважна більшість 
природномовних («когнітивних» за Дж. Лакоффом) категорій, що ними послуговується людина. Відповідно 
реалістичні моделі лінгвістичних категорій варто будувати, згідно з когнітивною настановою, як некласичні. 
Натомість постулювання класичних категорій у когнітивній лінгвістиці вимагає емпіричних доказів того, що 
їхня структура справді гомогенна й прототипових ефектів вони не виявляють. Подібним чином когнітивна на-
станова змушує з пересторогою ставитися до неструктурованих списків – вони притаманні класичним катего-
ріям, але не властиві когнітивному апарату людини, який оперує, радше, мережами зв’язків. Отже, когнітивна 
теорія природномовної категоризації – це основа (й у певному сенсі критерій) для виведення узагальнень у 
когнітивній лінгвістиці. Під таким кутом зору дослідження механізмів природномовної категоризації має дво-
бічну спрямованість – з одного боку, глибшає й увиразнюється наше розуміння фундаментальної особливості 
мови й мислення, а з другого, уточнюються вимоги до формулювання мовно-когнітивних теорій. 

Із повищих настанов випливає низка засадничих постулатів КЛ. В їх аналізі ми спиратимемося на тези, 
сформульовані в праці В. Еванса [4]. 

1. Постулат про втілене пізнання (embodied cognition) – когнітивний апарат людини, зокрема концеп-
туальна організація, залежать від особливостей взаємодії людського тіла з довкіллям; «природа дійсності не 
дана об’єктивно, а є функцією від специфічно людського й індивідуального втілення» [4, с. 3]. Це також на-
зивають постулатом про втілений досвід (embodied experience) або досвідний реалізм (experiential realism) 
[8]. Що стосується категорій, то окрім досить тривіального твердження, що категорії відбивають людський 
досвід, з’явилися експериментальні підтвердження того, що наявні в мові категорії впливають на сприйняття 
дійсності людиною, зокрема на сприйняття кольору [12]. 

2. Постулат про енциклопедизм семантики (encyclopedic semantics). Цей постулат не має однозначного 
тлумачення в різних течіях когнітивної лінгвістики. В кожному разі йдеться про зв’язок семантичних пред-
ставлень (семантичної структури) з концептуальними (концептуальна структура). Якщо автор когнітивної 
граматики Р. Ленекер ставить між ними знак рівності, то В. Еванс вважає, що це два окремі типи представлень 
і що семантична структура дає доступ до певних аспектів концептуальної структури [4]. В англійській мові 
red може позначати що червоний колір, що рудий чи навіть бурий, а blue – синій, блакитний чи голубий. Ці 
значення (конкретні відтінки) не випливають із суто мовних репрезентацій – їх активація в контексті вима-
гає звернення до концептуальних структур, енциклопедичного знання, досвіду дійсності. Найприйнятнішою 
формою енциклопедизму є, очевидно, «помірний енциклопедизм», тобто визнання градуального характеру 
релевантності позамовних даних для семантичного аналізу. 

3. Постулат про символьність (symbolic thesis) – основна одиниця будови мови (граматики мови) – 
це символьна одиниця, в якій форма сполучена зі змістом. Р. Ленекер називає її символьним поєднанням 
(symbolic assembly) [10], а конструктивісти – конструкцією [6]. Символьні одиниці охоплюють увесь діапазон 
від повнозначних слів до схем, зокрема морфеми, цілі слова, ідіоми, синтаксичні конструкції. До того ж, вони 
можуть різнитися абстрактністю, наприклад, класи слів (частини мови) та відмінкові закінчення й граматич-
ний час мають украй абстрактне значення порівняно з повнозначними лексемами. Фактично, йдеться про те, 
що в мові немає форми без змісту (хай навіть схематичного чи абстрактного). Відтак значення потрапляє в 
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самий фокус уваги когнітивних лінгвістів. КЛ постулює «лексико-граматичний континуум», на одному кінці 
якого лежать одиниці з конкретною формою й багатим змістом (повнозначні слова), а на протилежному – оди-
ниці, схематичні й формою, й змістом. Символьні одиниці утворюють ієрархічну мережу за рівнем схематич-
ності. Відношення між більш схематичними символьними одиницями та конкретнішими одиницями, що є їх 
прикладами, називають категоризацією – в особливому сенсі, який, однак, пов’язаний зі звичним. Сполучува-
ність мовних одиниць у когнітивній лінгвістиці розуміють як інтеграцію – точніше «монтаж» – символьних 
одиниць у більші граматичні структури. 

4. Постулат про значення як концептуалізацію (meaning is conceptualization) – на відміну від компози-
ційного підходу до значення КЛ передбачає, що мовно виражене значення охоплює концептуалізацію, тобто 
когнітивні процеси вищого порядку, які можуть бути частково або й переважно немовними. Поєднання сим-
вольних одиниць викликає в мозку людини блоки значення (концептуалізації), що постають частково як ре-
зультат дії немовних процесів інтеграції та інших когнітивних операцій. Під таким кутом зору мовні одиниці 
служать «підказками» (prompts) для низки когнітивних операцій і залучення фонових знань, внаслідок чого й 
постає кінцева концептуалізація. Такий підхід усуває штучне розділення між мовним і позамовним знанням і 
дає змогу досліджувати й пояснювати, як слово передає думку. Мова обмежує варіативність концептуалізації 
й підказує її моделі й способи. В мовній семантиці per se не втілено всього багатства концептуалізацій – вона 
лише пропонує обмежений набір інструкцій концептуальній системі для відтворення й створення складних 
ідей [3, с. 8]. Значення мовних одиниць – це тільки частина тих концептуалізацій, що їх вони викликають у 
мозку людини. Мовні значення занурені в енциклопедичне знання [10]. 

У підході до значення КЛ вимагає зміни метамови й «моделювальної» метафори. Згідно з наївною теорією 
(folk theory) семантики, значення містяться безпосередньо в словах та їх сполуках, тобто ефект (значення) 
приписують видимій причині (мові, мовним формам) [5]. Така теорія відіграє корисну роль у повсякденному 
житті, у наївній картині світу, проте на рівні наукових досліджень вона є хибною. Тим не менш, таке розумін-
ня значення настільки «очевидне», що воно проникло і в різні напрямки лінгвістики. І справді, твердження 
про те, що мовні форми мають чи несуть значення, видається беззаперечним. Насправді ж маємо тут справу 
з метафоричним зв’язком: значення приписувано мовній формі як об’єкт власникові. Це видно і в багатьох 
інших конструкціях: слово набуває значення (за певних умов), мовна одиниця втрачає сему тощо. КЛ від-
ходить від метафоричного уявлення про те, що слово (чи інша мовна одиниця) «несе з собою» значення, й 
постулює натомість інший зв’язок – слово як «підказка» для конструювання значення/концептуалізації. На 
метамовному рівні це виявляється в таких конструкціях: слово викликає/активує таке значення (в певному 
контексті), слово зазвичай пов’язане з таким значенням/уявленням, мовна одиниця вказує на певне значення 
тощо. Це один із тих випадків, коли когнітивна лінгвістика здійснює заміну фундаментальної метафорично-
концептуальної наукової моделі. 

5. Постулат про примат мовного вжитку (usage-based thesis) – мовна структура постає з мовного вжит-
ку [13, с. 5]. Ця теза лапідарно виражає низку ключових положень, а саме: знання мови виводиться з мовного 
вжитку; знати мову – це знати, як її вживають; мовний вжиток – невіддільна частина мовної організації ін-
дивіда, його «мовної системи», «ментальної граматики». Мовні структури висновуються з мовного вжитку, а 
тому їх не можна вивчати безвідносно до вжитку. Як наслідок, символьним одиницям властивий ступінь вко-
рінення (entrenchment), себто ступінь усталеності цієї одиниці як рутинної когнітивної процедури (cognitive 
routine) у мозку мовця [4; 10]. Якщо мовна система є функцією від мовного вжитку, то частіше вживані мовні 
одиниці мають вищий ступінь вкорінення й більший вплив на мовну систему шляхом задавання взірців, схем 
вживання, а ці взірці далі формують (й дещо модифікують) мовний вжиток. У такий спосіб забезпечується 
двосторонній вплив між мовною системою й вжитком. Звідси випливає, що суттєві спотворення мовного 
вжитку, як-от суржикування, переважання в мовленні окремих одиниць і конструкцій інших мов, засилля 
іншої мови в мовному просторі соціуму тощо, негативно позначаються на мовній системі покоління мовців, 
які щойно засвоюють мову. 

Ще одним наслідком є надмірність (redundancy) мовної системи. Річ у тім, що одиниці ментальної грама-
тики формуються шляхом абстрагування і схематизації з конкретних символьних одиниць, наявних у вжитку, 
й організовуються в ієрархічну мережу у вимірі конкретності/схематичності, тобто за принципом «схема–
приклади» – наприклад, схема «прикметник+іменникова група» (Adj NP) та її конкретні реалізації. Згідно з 
постулатом про примат мовного вжитку, ця схема вкорінена в довготерміновій пам’яті разом зі своїми кон-
кретними реалізаціями зі збереженням зв’язку категоризації між ними. Отже, і в цьому випадку (організація 
мовних категорій в ментальній граматиці) спрацьовують механізми природномовної категоризації. Відтак 
глибше розуміння природномовних категорій, що ними послуговується людина, зокрема роль надмірності в 
категоризаційних процесах, кидатиме світло й на ментальне представлення мовного знання. 

Отже, ознаки сучасної парадигми лінгвістики (антропоцентризм, експансіонізм, неофункціоналізм, екс-
планаторність) знайшли конкретне втілення у двох засадничих настановах та п’ятьох постулатах, що задають 
«малу парадигму» когнітивної лінгвістики. Згідно з цими парадигмальними принципами, когнітивна лінгвіс-
тика належить до функційних підходів до мови й вписується в міждисциплінарну програму досліджень ког-
нітивної науки. Антропоцентризм сучасної лінгвістики висуває проблему вивчення мови як детермінованої 
насамперед культурою й історією, а не природою. З другого боку, зближення з нейронауками й інтерес до 
нейронного субстрату мови й мовної діяльності виводять на передній план природну (фізіологічну, нейронну) 
зумовленість мовних явищ і процесів. Видається, що органічне поєднання й взаємне інформування обох ши-
роких напрямків лінгвістичних пошуків може забезпечити бажану рівновагу в парадигмі сучасної когнітивної 
лінгвістики. Розкриття природи природномовної категоризації відіграє подвійно важливу роль у парадигмі 
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когнітивної лінгвістики: входить до підвалин «світогляду» КЛ і водночас служить одним із ключових крите-
ріїв, за яким оцінюють мовно-когнітивні моделі. Глибше розкриття процесів категоризації має ключове зна-
чення не лише для розуміння мови й мислення, а й для побудови лінгвістичних теорій. 
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СТилІ нЕПРАВДиВОГО МОВлЕннЯ

У статті висвітлюються мовностилістичні особливості організації неправдивого висловлення. Наво-
диться типологія стилів неправдивого мовлення. 

Ключові слова: неправда, стиль мовлення, стиль неправдивого мовлення. 

В статье освещаются лингвистические и стилистические особенности организации ложного выс ка-
зывания. Приводится типология стилей неправдивой речи. 

Ключевые слова: ложь, речевой стиль, стиль неправдивой речи. 

The article deals with the linguistic and stylistic peculiarities of false utterances. Several linguistic styles of 
dishonest speech are distinguished. 

Key words: deception, speech style, linguistic style of dishonest speech. 

Зростання суспільної важливості вивчення неправди пов’язане з поширенням випадків неправомірного ма-
ніпулятивного впливу на суспільну свідомість. Жвавий суспільний інтерес і виражена етична оцінка неправ-
ди як цілеспрямованої вербальної діяльності, зорієнтованої на введення адресата в оману, зумовили активні 
дослідження актомовленнєвих характеристик неправди (Л. Р. Безлуга, Е. Н. Бабич, B. Giese, G. Falkenberg), 
визначення особливостей перебігу неправдивої комунікації (L. Anolli, J. K. Burgoon, S. A. McCornack) і ви-
окремлення особливого типу дискурсу (О. І. Морозова). Об’єктом нашого дослідження виступають стилі 
неправдивого мовлення. Метою дослідження є формування типології стилів неправдивого мовлення, відсте-
ження їх поширеності на матеріалі англомовного художнього дискурсу. 

Зумовлений ситуацією стереотипний спосіб здійснення дискурсивної діяльності на підставі суспільно 
усвідомленого вибору мовних засобів і принципів їх інтеграції в мовленні визначається терміном «стиль» 
[3, с. 582]. Стиль мовлення – це вербалізований динамічний набір мікро- і макро-компонентів мови, що до-
вільно обирається мовцем з метою здійснення особливого впливу на свого адресата [4: 92]. На відміну від 
функціональних мовних стилів, стиль неправдивого мовлення не може представляти суспільно закріпленої 
системи прийомів і засобів, оскільки неправда уникає конвенціональних форм. Стилі неправдивого мовлення 
– це «паттерни мовленнєвої поведінки» [2, с. 358], властиві суб’єктам неправдивого мовлення, системи засо-
бів їхньої мовленнєвої поведінки, яка спрямована на введення адресата в оману. 

Дослідження мовних стилів неправди у формі організаційних і змістових особливостей неправдивого тек-
сту представлено в низці зарубіжних експериментальних досліджень [5; 7]. Виділяють три основних мовні 
стилі неправдивої комунікації: 1) стиль, для якого властиві неясність і багатослів’я; 2) стриманий та еліптич-
ний стиль; 3) стиль, характерними ознаками якого є деперсоналізованість і невизначеність [4]. 

Стиль неправдивого мовлення, для якого характерні неясність і багатослів’я, відрізняється великою 
кількістю семантичних модифікаторів, узагальнюючих слів (all, nobody), стереотипних фраз, повторів, до-
вгих і складних висловлень, які однак містять мало фактичної інформації. Мовці, які кажуть неправду, також 
схильні до перебільшень та накопичення деталей задля створення ефекту достовірності [1; 6, с. 161]. Такий 
стиль було визначено у 28, 25% опрацьованих нами 560 фрагментів дискурсу неправди. 

Наприклад, «Trace,(а) I hate to say this,» Francis said, «but (б) I don’t feel that I can do anything for that boy. 
(в) The kid’s worthless. I know (г) it’s a harsh thing to say, but (д) it’s a fact. Any kindness done to him would backfire 
in everybody’s face. (е) He’s just a worthless kid, Trace, and (є) there’s nothing to be done about it. Even if we got 
him a job, he wouldn’t be able to keep it for a week. (ж) I know that to be a fact. It’s an awful thing, Trace, and I 
know it is, but instead of recommending that kid, (з) I’d feel obligated to warn people against him – people who knew 
his father and naturally want to step in and do something. (і) I’d feel obliged to warn them. He’s a thief «[10: 407]. 
Закохавшись у молоду дівчину, одружений чоловік втрачає від ревнощів тверезий погляд на реальність. Він 
намагається позбавити її нареченого роботи та репутації, звівши наклеп. Нестримність почуттів знаходить 
вияв у хаотичному нагромадженні думок, які зрештою набувають конкретизованої форми – абсолютно не-
правдивого факту (He’s a thief). Зловживання повторами (а-г, б-є, в-е, д-ж, з-і) спровоковане не лише про-
лонгованим етапом формулювання неправди, але й наміром продублювати судження, що не мають реального 
підтвердження, аби надати їм більшої аргументативної сили. Багатослівність неправди зумовлена також тим, 
що нещирість часто вимагає особливо продуманого фону, «антуражу». 

Неясність і багатослів’я характерні також для ситуації, коли метатекст «придушує» текст, коментарів біль-
ше ніж фактів. Це зазвичай властиво випадкам ухильності:‘Did she say she considered herself to blame?’ Joe 
answered carefully, ‘I think everyone feels to blame after an accident, don’t they? They tell themselves they could 
have done more to prevent it. They forget that the whole definition of an accident is something that’s unforeseen and 
unforeseeable.’ [11, с. 266] – мовець уникає прямої відповіді щодо причетності подруги до нещасного випадку, 
переводячи розмову в площину узагальнень і дефініцій. 

Одним із різновидів неясності, що використовується для введення співбесідника в оману, є використання 
слів-замісників: whatsitname, whatsit, thingy, thingymmy. У випадку використання таких слів нещирий мовець 
навмисно імплікує, що йому/їй не відомі або він забув назву об’єкта чи ім’я людини, про які йде мова: When I 
recognized the depression, I knew whom he was talking about. I said lightly, knowing what was coming: ‘What bint, 
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for Christ sake?’ ‘That scruffy-looking one. Her that always wore that suède coat.’ I poured unconcern into my voice. 
‘Who – Liz What’s-her-name?’ ‘Yer, Woodbine Lizzy’ [13, с. 32]. 

Стриманий та еліптичний стиль (31,64% прикладів) проявляється у відмовчуванні, переважанні корот-
ких висловлень без підмета та з імпліцитним присудком, обмеженому лексичному наборі, великій кількості 
довгих пауз [8]. Прикладом можуть бути наступні нещирі відповіді на запитання детектива: ‘Did he seem that 
way to you? A pressured businessman?’ ‘No.’ ‘What was he like?’ ‘Quiet.’ ‘Nice to you?’ < …> ‘Yes. Nice. Very 
polite’ [12, с. 129]. Дівчина боїться щиро охарактеризувати колишнього роботодавця, якого підозрюють у 
вбивстві дружини, тому дає максимально стримані, ухильні відповіді, що зменшує ризик викриття прихованої 
інформації. 

Деперсоналізованість і невизначеність характеризують стиль, якому властиві обмежена кількість згаду-
вань власної особи [5], присутні посилання на третю особу, безособові та деперсоналізовані конструкції (зі 
словами one та we, у пасивному стані). Він представлений у 12,43% прикладів. Відтак, мовець намагається 
уникнути прямої відповідальності за брехню, дистанціюватись від власних висловлювань, перенісши фокус 
на зовнішній контекст. Для прикладу: ‘Evening Post here,’ he managed to quaver through his snout. ‘And what 
can I do for you, sir?’ <…> ‘Er…we’d like to do a little paragraph about you for our, for our Saturday page,’ he said 
beginning to plan [9, с. 117] – брехун видає себе за кореспондента, але не надає жодної особистої інформації, 
використовуючи метонімію та узагальнення (we, our). Використання такого стилю характеризує бажання мов-
ця зменшити власну відповідальність за неправду. 

Невизначеність і деперсоналізованість мовлення характерні для випадків ввічливої ухильності, коли ба-
жання підтримати контакт таке ж важливе як і потреба у приховуванні певної інформації. Так, не маючи 
змоги проігнорувати запитання давнього друга про причини раптового усамітнення сім’ї, мовець вдається 
до ухильної відповіді: ‘(а) Something bad happened. (б) A friend of ours died and Jenna blames herself. (в) It was 
an accident, but she feels responsible. She’s never got over it.’ [11, с. 177] – використання евфемізмів (а, в) та за-
міщення прямих референцій дескрипцією (б) представляють самогубство коханця дружини в хибному світлі, 
що не дозволяє адресатові зрозуміти, чому жінка вважає себе винною у «нещасному випадку». 

 Зважаючи на наявність великої кількості ситуацій пов’язаних зі створенням іміджу або видаванням мов-
цем себе за іншу особу, ми вважаємо необхідним виділити ще один стиль неправдивого мовлення – іденти-
фікуючий (27,68% прикладів). Характерними рисами цього стилю є акцент на власній особі (зловживання 
займенниками I, me, my), велика кількість вставних конструкцій, що висловлюють і нав’язують особисте став-
лення до висловлення, вживання лексики відповідної ключової тематики, зокрема термінології, властивої для 
представника певної професії або слів, що вказують на емоцію, що імітується. Наприклад, вбивця, якій не 
вдалося позбутися своєї жертви, навпаки, намагається видати себе за жертву: невірно ідентифікує себе, вер-
балізує свої нещирі емоції, а також акцентує своє персональне бачення ситуації: ‘My name is Amy Carpenter 
and …’ She stopped to weep some more but only for a moment. ‘She thinks I’m having an affair with her husband 
and I swear to God I’m not. Look what she did to me! Please, let me get to a doctor. Oh please, please.’ <…> ‘Oh 
God! Please don’t make me sit here like this. Please, get me to a doctor. I’m so scared I’ll bleed to death.’ [12,  
с. 405]. Самопрезентація характерна для мовців з розвинутою здатністю до антиципації реакції адресата, тоб-
то завбачливо використовується для випередження спроб адресата сформувати реалістичний образ мовця. 

Отже, бачимо досить широкий спектр стилів мовлення, до яких вдаються нещирі мовці. Відтак, перспек-
тивними видаються дослідження взаємозв’язку між вибором стилю неправдивого мовлення та характерис-
тиками комунікантів, зокрема антиципацією нещирим мовцем спрямованості адресата на довіру / недовіру до 
його висловлення. 

література:
1. Копнина Г. А. Речевое манипулирование: учеб. пособие / Г. А. Копнина. – М. : Флинта : Наука, 2007. – 176 с. 
2. Михальская А. К. Педагогическая риторика: история и теорія : уч. пособи для студ. пед. университетов и 

ин-тов / А. К. Михальская. – М. : Академия, 1998. – 432 с. 
3. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – 

Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с. 
4. Anolli L. Deceptive Miscommunication Theory (DeMiT): A New Model for the Analysis of Deceptive 

Communication / L. Anolli, M. Balconi, R. Ciceri // Say not to Say : New Perspectives on Micommunication / eds.  
L. Anolli, R. Ciceri, G. Riva. – IOS Press, 2001. – pp. 76–105. 

5. Newman M., et al. Lying words: Predicting deception from linguistic styles / M. Newman // Personality and Social 
Psychology Bulletin. – 2003. – Vol. 29. – № 5. – P. 665–675. 

6. Tannen D. Talking voices. Repetition, dialogue, and imagery in conversational discourse / D. Tannen. – Cambridge : 
CUP, 1994. – 240 p. 

7. Undeutsch U. The development of narrative reality analysis / U. Undeutsch // Credibility assessment : NATO ASI 
series. Series D : Behaioural and social sciences / еd. J. C. Yuille. – Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, 
1989. – Vol. 47. – P. 101–119. 

8. Wiener M., Mehrabian A. Language within Language: Immediecy, a Cannel in Verbal Communication / M. Wiener 
A. Mehrabian, – N. Y. : Appleton-Century-Crofts, 1968. – 214 p. 

9. Amis K. Lucky Jim / Amis Kingsley. – М. : Цитадель, 2002. – 304 с. 
10. Cheever J. The Stories of John Cheever / John Cheever – N. Y. : Ballantine Books, 1980. – 819 p. 
11. Francis C. A Death Divided / Clare Francis. – London : Pan Books, 2002. – 394 p. 
12. Isaacs S. Long Time No See / Susan Isaacs. – London : HarperCollinsPublishers, 2002. – 422 p. 
13. Waterhouse K. Billy Liar /Keith Waterhouse. – L. : Penguin Books, 1962. – 187 p. 



119Серія «Філологічна». Випуск 48

УДК 811.161.2’37-13 
В. М. Чабан, 
Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

КОнЦЕПТОСфЕРА ГІДНІСТЬ В УКРАЇнСЬКІй лІнГВОКУлЬТУРІ

У статті проаналізовано концептосферу ГІДНІСТЬ у свідомості носіїв української мови та культури за 
допомогою методу когнітивної дефініції. Використано лексикографічні джерела, результати анкетування і 
корпусні матеріали. Здійснено спробу профілювання згаданої концептосфери. 

Ключові слова: концепт, концептосфера, профілювання, когнітивна дефініція. 

В статье проанализирована концептосфера ДОСТОИНСТВО в сознании носителей украинского языка 
и культуры с помощью метода когнитивной дефиниции. Использованы лексикографические источники, 
результаты анкетирования и корпусные материалы. Предпринята попытка профилирования упомянутой 
концептосферы. 

Ключевые слова: концепт, концептосфера, профилирование, когнитивная дефиниция. 

The article analyzes the conceptual sphere DIGNITY IN THE MINDS OF THE BEARERS OF THE UKRAINIAN 
LANGUAGE AND CULTURE USING THE COGNITIVE DEFINITION. LExICOGRAPHICAL SOURCES, THE 
RESULTS OF THE SURVEY AND CORPUS MATERIAL HAVE BEEN USED. THE PROFILING OF CONCEPTUAL 
SPHERE OF DIGNITY WAS IMPLEMENTED. 

Key words: concept, conceptual sphere, profiling, cognitive definition. 

Мова відкриває доступ до ментальності народів, до концептуальних структур свідомості її носіїв. Дослі-
дження концептосфери ГІДНІСТЬ в українській мові та культурі дає змогу відтворити відповідні фрагменти 
національної картини світу, проникнути в глибини народного світосприйняття та національного характеру. 
Концептосфера ГІДНІСТЬ є надзвичайно важливою для української лінгвокультури, проте вона ще не по-
падала у центр уваги мовознавців. Події в суспільному житті показують, що вивчення цієї концептосфери в 
українській лінгвокультурі є надзвичайно актуальним. Тому об’єктом нашого дослідження є концептосфера 
ГІДНІСТЬ у свідомості носіїв української мови та культури. 

Різні аспекти феномену гідності досліджували філософи (М. Бердяєв, І. Кант, Г. Гегель, Ж.-Ж. Руссо та 
інші), психологи та педагоги (Б. Ананьєв, І. Бех, Л. Виготський, Е. Еріксон, І. Кон, Л. Колберг, О. Кононко,  
О. Леонтьєв, А. Макаренко, С. Рубінштейн, В. Сухомлинський та ін.). Поняття «гідність» є предметом вивчен-
ня різних наук: філософії (як пошук місця людини у світі, сенс буття), психології (як невід’ємний аспект са-
мосвідомості, самоповаги, Я-концепції особистості), педагогіки (як елемент виховання, без якого неможливе 
становлення повноцінної, самодостатньої, високоморальної особистості). Окремі аспекти цієї проблематики 
висвітлено у соціології, правознавстві та релігієзнавстві [20, с. 6]. 

Є чимало зарубіжних лінгвістичних праць, присвячених аналізу культурних концептів: Є. Бартмінського, 
А. Вежбицької, Є. Кубрякової, Ю. Степанова тощо, проте українських лінгвістичних праць не виявлено. 

Сьогодні проблема гідності надзвичайно актуальна. Це пов’язано насамперед із кардинальними змінами 
сучасного українського соціуму, зокрема з Революцією Гідності. Гідність як підґрунтя для утвердження лю-
диною своєї громадянської позиції, відповідального самовизначення, морального вибору виявилася справді 
важливою для представників українського суспільства. 

За словами П. А. Кравченка, гідність дає змогу людині оцінювати ситуацію, обирати способи досягнення 
мети, враховувати можливі наслідки своєї поведінки на основі розмежування реальних суспільних відносин 
[8, с. 2]. Головний зміст сьогоднішніх суспільних перетворень, створення умов життя, гідних людини, в яких 
вона б знаходила моральне задоволення від творчості й праці, від усвідомлення своєї корисності. Це повинно 
стати рушійною силою суспільного розвитку. Реальна турбота про людину, правовий захист особистої гіднос-
ті кожного громадянина – одне з найважливіших завдань сьогодення [8, с. 3]. 

Мета роботи полягає у дослідженні концептосфери ГІДНІСТЬ в українській мові методом когнітивної 
дефініції, який передбачає залучення даних системи мови, матеріалів анкет і текстів, що був запропонований 
польським дослідником Є. Бартмінським [21, с. 66–67]. 

Мета дослідження зумовила постановку таких завдань: 1) виявити особливості концептосфери ГІДНІСТЬ 
в українській мові за матеріалами тлумачних, синонімів, антонімів, етимологічних і фразеологічних словни-
ків; 2) з’ясувати особливості концептосфери ГІДНІСТЬ в українській мовній картині світу за результатами 
анкетування та експлікувати культурно специфічні скрипти, що існують у свідомості носіїв української мови; 
3) проаналізувати культурні сценарії, пов’язані з концептосферою ГІДНІСТЬ за матеріалами корпусу публі-
цистичних текстів і паремій; 4) здійснити профілювання концептосфери ГІДНІСТЬ. 

Звернімося спочатку до аналізу концепту ГІДНІСТЬ у системі української мови за лексикографічними 
джерелами. В Етимологічному словнику української мови немає пояснення слова гідність, але є в «Лексіконі 
славеноросскім» П. Беринди 1627 року: слово гідність вперше фіксується «в синонімічному ряді з ‘достой-
ністю’ – ‘урядом’ і ‘людськістю’ – ‘справедливою заплатою’ (останнє – новація другого видання 1653 року) з 
відсилкою до грецького ἄξιος (‘достойнъ, годенъ, праведенъ’)» [9, с. 32]. У «Словарі» Є. Желеховского 1886 
року значення слова гідність подається через німецькі відповідники ‘Würde’, ‘Bravheit’, що несуть в собі 
окрім основного значення ще відтінок ‘чесності’, ‘пристойності’ [5]. 

В українській мові через вплив відповідного значення польського слова godność як звання (‘zaszczytne 
stanowisko, zaszczytny urząd, tytuł, zaszczytna funkcja’: ‘otrzymać, piastować, sprawować jakąś godność’ – ‘по-
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чесне становище, почесний уряд, титут, почесна функція’: ‘отримати, пестити, виконувати якусь гідність’) 
відбулося витіснення слова «достойність» словом «гідність» [5]. 

СУМ подає два значення лексеми ГІДНІСТЬ: 1. «сукупність рис, що характеризують позитивні моральні 
якості»; 2. «усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов’язку» [15, с. 65]. ВТСУМ [2, с. 
116] і ВТССУМ [1, с. 236] містять однотипні визначення лексеми ГІДНІСТЬ, які подає СУМ. ВТССУМ репре-
зентує відмінні значення згаданої лексеми: 1. «сукупність високих якостей кого-н., а також усвідомлення, по-
важання цих якостей у собі»; 2. «достоїнство» [3, с. 189]. НТСУМ доповнює тлумачення лексеми ГІДНІСТЬ, 
виділене в СУМі: 1. »сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості, гідність, достойність, 
достоїнство, повага»; 2. «усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов’язку, самоповага, 
власне я» [10, с. 429]. 

Отже, ГІДНІСТЬ визначається через систему ставлень (ставлення людини до самої себе, інших людей, 
держави, суспільства)‚ тобто є регулятором поведінки; невід’ємним правом, яке належить людині від наро-
дження; відображається у структурі особистості та нерозривно пов’язана з її самосвідомістю. 

Парадигматичні зв’язки поєднують це слово із синонімами: достоїнство, достойність, самоповага, го-
нор, (з перебільшенням) гордість; власне я [6; 17] та антонімом недостойність [12, с. 93]. Словотвірне гніздо, 
куди входить слово гідність, налічує всього 4 одиниці: гідно, антигідність, негідний, негідник [16]. 

Стійких словосполучень із цим елементом у словниках зафіксовано 8: гідним чином – належно, відповід-
но до вимог (потреб); триматися з гідністю – гідно; позбавити людської гідності кого – упослід[н]ити кого; 
гідно (з гідністю, поважно, з повагою) триматися (поводитися) – належно, відповідно до вимог (потреб); 
оцінити по заслузі (належно, гідно) кого, що – скласти належну ціну кому, чому; віддати кому, чому належне; 
цілком свідомий своєї гідності – зберігати (заховувати) самоповагу; почуття власної гідності – самоповага; 
це нижче [від] моєї гідності – неприйняття [17; 19]. 

Розглянемо тепер концептосферу ГІДНІСТЬ у світлі даних анкетування, проведеного з респондентами 
чоловічої (50 осіб) і жіночої (50 осіб) статі. У першу чергу, респонденти співвідносять ГІДНІСТЬ насамперед 
із дотриманням морально-етичних норм, засад. Відповідно, фіксуємо яскраво виражений етичний аспект, до 
якого входять морально-етичні категорії, соціальні норми; патріотизм:

а) морально-етичні категорії (дотримування загальноприйнятих норм / коли твоя поведінка у будь-яких 
життєвих ситуаціях відповідає загальноприйнятим моральним нормам суспільства / дотримуватися мо-
ральних принципів / дотримання моральних законів / дотримання морально-етичних принципів); б) соціальні 
норми (вміння робити щось правильно, щоб це не суперечило людській моралі / поступати завжди по совісті 
/ здатність не підставляти щоку тощо); в) патріотизм (бути патріотом / бути патріотом / не зрадити ідею 
/ відчувати свою самодостатність як людина, українець / бути українцем і жити в своїй державі / любов до 
Батьківщини / бути справжнім патріотом своєї держави). 

Крім того, встановлено, що гідність тісно пов’язана для носіїв української лінгвокультури з такими по-
няттями: а) честь (те саме що і честь / честь / має велику честь); б) чесність (чесна людина / бути чесним / 
бути чесною і справедливою людиною / бути чесною, розсудливою людиною); в) відданість (відданість собі, 
своїм принципам); г) цінності (найвища соціальна цінність / відчуття і розуміння в людини своєї цінності); ґ) 
достойність (достойність); д) людяність (людяність в будь-яких обставинах); е) гордість (відчуття власної 
гордості); є) любов (почуття, засноване на любові до чогось); ж) цнота (перший раз). 

Крім того, відповіді респондентів показують загальносуспільне значення ГІДНОСТІ у суспільному і пси-
хологічному аспектах:

а) дії, вчинки (коли ти приносиш людям добре і маєш право (гідний) на таке ж саме / спроба реалізувати 
себе у майбутньому / свідомий вибір хорошого / вміння адекватно й мудро діяти у тій чи іншій ситуації / не 
хилити голову перед недостойними, низькими речами / вчинки, за які не буде сором ні тобі, ні твоїм близьким 
/ високе моральне ставлення до себе і до інших, і навпаки суспільства до особистості); б) поведінка, статус 
у суспільстві (культура поведінки і спілкування / моральне ставлення до себе, до оточуючих / здатність лю-
дини протистояти тому, що їй огидне / боротися за те, що їй миле / відповідна поведінка, яка звідси випливає 
/ поводити себе природно, а не зверхньо); в) відповідальність (вміння відповідати за свої слова і вчинки / це 
відповідальність перед власним я / вміння визнавати свої помилки / вміння прощати і самому вибачатися); 
г) повага (те, що заслуговує поваги оточуючих / почуття, коли ти розумієш, що тебе поважають / повага 
до себе, своїх близьких, країни, суспільства / повага до кожної людини / має повагу / коли поважаєш себе і 
оточуючих в повному розумінні слова); ґ) самоповага (самоповага / самоповага / самоповага / повага до себе); 
д) справедливість (коли людина справедлива); е) порядність (порядність); є) свідомість (свідомість людини 
/ свідомість кожної людини / певний аспект в житті, що регулює свідомість); ж) не приниження (не при-
нижуватися / ти не повинен принижувати / не бажання принижувати інших / це не принижуватися перед 
іншими і одночасно не принижувати слабших від себе); з) позиція людини (мудра особа, яка має свої принци-
пи, які не порушуються з моральними / не боятися сильнішого за тебе, а вести боротьбу чесним способом); 
и) незмінність поглядів (вміння у будь-якій ситуації залишатися вірним своїм переконанням та відчуванням); 
і) відчуття (це відчуття, що людина робить все правильно, і знає, що за це її не проклинатимуть / відчуття 
вірності (правильності) у своїх діях, моральності). 

Частина респондентів (2) не змогла надати відповідь, що може бути пов’язане, на нашу думку, із склад-
ністю визначення абстрактного поняття: не знаю / відсутність відповіді (?); гідності немає (1); нічого (1) 
абстракція (1) гідність важко заслужити (1). 

Зібрані анкетні матеріали дають підставу стверджувати, що з аксіологічної точки зору, ГІДНІСТЬ – це 
свобода вибору, внутрішнього я; особиста внутрішня цінність; повага і самоповага людини; позитивні риси 
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характеру (відповідальність, щирість, відданість, активність, доброзичливість тощо). Важливо підкреслити, 
що концепт ГІДНІСТЬ є традиційно пов’язаним із незмінними духовними цінностями людства: совістю, чес-
тю, справедливістю, які характеризують моральний ідеал. 

Анкетування підтвердило, що в атрибутивному плані ГІДНІСТЬ особистості включає такі основні етико-
психологічні, соціально- та індивідуально-психологічні риси, як: потреба в самоповазі, у визнанні своєї само-
цінності; вимогливість до себе; авторитет; шляхетність; сумлінність; правдивість перед собою; самоконтроль; 
почуття відповідальності перед власною совістю; самолюбство тощо [14, с. 41–42]. 

Звернімося тепер до аналізу концептосфери ГІДНІСТЬ за матеріалами текстів (прислів’я, приказки, публі-
цистичні тексти, газети, блоги, корпус текстів української мови). 

Пареміологічний матеріал, де концептуалізовані культурні норми, пов’язані з гідністю, дає змогу виокре-
мити такі аспекти: суспільний аспект: а) поведінка: Гідність людини визначається її вчинками (правдивість, 
принциповість, вірність взятим зобов’язанням особи, що керується високими моральними якостями, щирість 
перед іншими і перед самим собою); Будь лагідним, будеш і Богу гідним (чисте сумління, вчинки згідно совісті; 
дотримання моральних норм); б) ставлення до людей: Коли когось запрошувати в гості, то треба й приготу-
ватись, щоб гідно їх прийняти (етикетні норми, пов’язані із поводженням особи); Аби гідна, най би була й бідна 
(головне не матеріальний статус, а позитивні моральні якості, честь, достойність, самоповага людини); Десять 
знаючих не гідні одного, який діло робить (не порожні слова, а дії, вчинки, рух). Побутовий аспект (немате-
ріальне благо): Багатство не в майні, а в гідності (гідність, чесне ім’я головніше, ніж матеріальне) [11; 13]. 

Основним джерелом корпусних матеріалів став електронний корпус текстів «Мова інфо», зокрема його під-
корпус – публіцистика (162 приклади), блоги «Української правди» (50 прикладів) і Газети UA (30 прикладів). 

Культурні сценарії, пов’язані з концептосферою ГІДНІСТЬ (за корпусними матеріалами):
1) соціально значущі цінності: громадянська позиція, громадянська гідність, національна гідність, 

патріотизм тощо; 2) загальнолюдські цінності: гідність, честь, вірність, відданість, совість, безпека, жит-
тя тощо; 3) правові цінності: права, гідність, честь, ділова репутація, здоров’я та життя громадян тощо; 
4) номінації, нагороди, девізи, лозунги: «Талант і гідність», «За гідність кожного та благополуччя всіх» [7]. 

Різновиди ГІДНОСТІ: 1) ГІДНІСТЬ дитини, церкви, адвоката, особи, особистості, людини, ученого, сім’ї, 
членів сім’ї, сусіда, клану, гомосексуаліста; 2) знаковий: рицарська ГІДНІСТЬ, чеченська ГІДНІСТЬ, про-
фесійна ГІДНІСТЬ, чиновницька ГІДНІСТЬ, громадянська ГІДНІСТЬ; 3) галузь, заклад: ГІДНІСТЬ Академії, 
університету; 4) національна ГІДНІСТЬ, ГІДНІСТЬ держави, українська ГІДНІСТЬ, воляча національна ГІД-
НІСТЬ [4; 7; 18]. 

Отже, когнітивна дефініція концепту ГІДНІСТЬ у сучасному сприйнятті – це не лише оцінка відповідності 
своєї особистості якостям, які затребувані в суспільстві, та своїх учинків – соціальним та моральним нормам. 
Це ще й усвідомлення та відчуття власної цінності як людини загалом (людська гідність); як конкретної осо-
бистості (особиста гідність); як представника певної соціальної групи або спільноти (наприклад, професійна 
гідність‚ рицарська гідність‚ чиновницька тощо); цінності самої такої спільноти (наприклад, національна гід-
ність, українська гідність тощо). 

Профілювання концептосфери ГІДНІСТЬ на ґрунті матеріалу, вилученого з різних типів джерел, дало 
змогу виокремити кілька видів гідності. Зокрема: ГІДНІСТЬ особистості‚ людини, професійна‚ рицарська‚ 
чиновницька, громадянська, національна, українська тощо. ГІДНІСТЬ справді один із найскладніших осо-
бистісних елементів моральної свідомості, внутрішнього світу людини; своєрідний саморегулятор поведінки 
(емоційне переживання своїх учинків, дій, почуття морального задоволення чи незадоволення). 

Отже, результати анкетування дають змогу виокремити два профілі: загальнолюдський та пов’язаний із 
дотриманням загальноприйнятих морально-етичних норм. Виокремлено наступні важливі аспекти концепту 
ГІДНІСТЬ в українській лінгвокультурі: етичний, суспільний, психологічний. Менш яскраво виражені – по-
бутовий аспект. 

На основі текстових даних виокремлюємо наступні контексти, у яких есплікується концепт ГІДНІСТЬ: 
громадянський, юридичний, культурно-історичний, загальнолюдський, морально-етичний. 

ГІДНІСТЬ виявляється на різних рівнях, стосується як конкретної людини, так і суспільства в цілому; 
може бути не лише індивідуальною, але і колективною. У публіцистиці актуальною є проблема гідності лю-
дини і вимога поважати її. У словникових дефініціях не були виокремлені такі різновиди гідності, як колек-
тивна, суспільна ГІДНІСТЬ, національна ГІДНІСТЬ тощо. 

Проведені спостереження не є вичерпними, вони відкривають перспективу подальшого дослідження кон-
цептосфери ГІДНІСТЬ в українській лінгвокультурі. 
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МОнОГЕнЕТиЧнА КОМБІнОВАнА МОДЕлЬ ТЕлЕСКОПІЯ + АфІКСАЦІЯ ТВОРЕннЯ 
АнГлОМОВниХ ОДиниЦЬ нА СУЧАСнОМУ ЕТАПІ

У статті досліджується комбінована модель ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ, що з точки зору когнітивної 
лінгвістики розглядається як певним чином концептуально-структурована модель, і яка пов’язується з про-
блемою взаємовідношення концептуального, лексичного та морфологічного рівнів. 

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, словотвір, інновація, моногенетична комбінована модель, теле-
скопія, афіксація. 

В статье исследуется комбинированная модель ТЕЛЕСКОПИЯ + АФФИКСАЦИЯ, которая с точки зре-
ния когнитивной лингвистики рассматривается как особым образом концептуально-структурированная мо-
дель, и которая связывается с проблемой взаимоотношений концептуального, лексического и морфологичес-
кого уровней. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, словообразование, инновация, моногенетичная комбинирован-
ная модель, телескопия, аффиксация. 

The article deals with a combined model of BLEND + AFFIxATION, which from the viewpoint of cognitive 
linguistics is regarded as a specially conceptualized and structured model, and which is associated with the problem 
of relations between conceptual, lexical and morphological levels. 

Keywords: cognitive linguistics, word-formation, innovation, monogenic combined model, blend, affixation. 

Дія об’єктивних законів розвитку суспільства, науково-технічного процесу, інтелектуалізації життя в ці-
лому, характеризується переоцінкою цінностей. І мова, як виразник інтересів, думок, бажання суспільства та 
людини, зокрема, відмічається інтеграцією щодо використання такої системи мовних способів та засобів, аби 
найбільш виразно відобразити процеси пізнання навколишнього світу, та вплинути на емоційну, інтелекту-
альну та вольову сферу мислення людини. 

У світлі останніх лінгвістичних тенденцій наукової думки, дослідження словотвірного моделювання, що 
ґрунтується на принципі зображення фрагментів досвіду людини у мовних вираженнях, використовувався у 
працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема: І. В. Андрусяк [1], Н. А. Беседіної [2], Л. М. Бори-
сенкова [3], М. М. Болдирева [4], О. Л. Гармаш [5], С. А. Жаботинської [6], О. С. Кубрякової [7], О. М. По-
зднякової [8], М. М. Полюжина [9] та інших. 

Мовна свідомість кожного індивіда прагне отримати найбільш зручні одиниці, що здатні відобразити на-
бутий досвід, особливості індивідуальної картини світу та закладену в них інформацію. Саме тому на перший 
план сьогодення виходить здатність людини не тільки користуватись, у традиційному розумінні цього слова, 
механізмами утворення одиниць спілкування, тобто одиниць, що утворюються за конкретною моделлю, але 
і комбінувати такі моделі. 

Відома активізація та закріплення (як морфологічних так і неморфологічних) механізмів утворення нових 
вербалізованих концептів лексичного рівня досягли нового етапу історичного розвитку. В умовах постійно 
посиленої конкуренції усіх сфер життєдіяльності суспільства та кожного індивіда, постає необхідність не 
просто в лексичній конкретизації позначуваної дійсності, а в більшій експлікації, експресивності мови. І тому 
безперервно зростає потреба у комбінаторності способів деривації. 

В сучасній англійській мові все більшого застосування здобувають поєднання способів деривації, тобто 
комбінацій механізмів, результатом дії яких стають комбіновані моделі. Дослідження моделей на «генетично-
му» рівні ґрунтується на походженні їх складових компонентів. Отже, склад, будова і характер дериваційних 
механізмів сучасних англомовних інновацій, утворених тільки за допомогою морфологічних генетично де-
термінованих способів, ми іменуємо моногенетичними. Тобто продукувальною базою таких мовних одиниць 
слугують компоненти, що належать до морфологічного рівня мовної системи – дериваційних морфем. 

Аналіз морфологічних елементів передбачає виділення мінімальних структурно-семантичних відрізків-
сегментів у слові, встановлення їх значення у вербоцентричному форматі, а також ролі та функції в аналізова-
них вербальних одиницях. Лінгвокогнітивна методика аналізу морфологічних складових лексем ґрунтується 
на співставленні похідності та спорідненості як ментальних характеристик концепту. 

В сучасній англійській мові все частіше вживаються інноваційні мовні одиниці, що репрезентують комбі-
новану модель ТЕлЕСКОПІЯ + АфІКСАЦІЯ (BLEND + affix = WORD). Нова мовна одиниця утворюється 
водночас за допомогою телескопної та афіксальної деривації. Телескопний спосіб деривації, нарівні з афік-
сальним, з точки зору продукування афіксальних інновацій, відзначаються високою активністю та широким 
спектром впровадження у сучасному англомовному середовищі. Завдяки активізації цих дериваційних моде-
лей, у мові спостерігається все більше випадків утворення нових мовних одиниць шляхом комбінування дії 
механізмів телескопної та афіксальної деривації. 

Високе функціональне навантаження утворених телескопних одиниць є наслідком постійно тривалого про-
цесу концептуалізації як у суспільстві, так і в індивідуальній свідомості. Нова телескопна одиниця спочатку 
сприймається як лексико-семантичний варіант, що об’єктивує певний складний концепт. Згодом ця нова оди-
ниця сприймається як визначувана ментальна схема, у якій зберігається інформація про властивості об’єкта. 
Таким чином, ментальна репрезентація об’єкта співвідноситься з перетвореним лексичним концептом.  
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І як результат, такі дериваційні телескопні одиниці виявляють здатність вступати у подальші дериваційні 
процеси. Нові похідні слова утворюються на базі телескопної одиниці, що приєднує до свого складу афіксаль-
ну дериваційну морфему. 

Як приклад, телескопні інновації glamping < glamour + camping, sexing < sex + texting, як одиниці номінації 
сучасного світу, сприймаються як вільні морфема. У подальшому в процесі деривації вони стають домінант-
ним компонентом у поєднанні з суфіксом –er комбінованої моделі ТЕлЕСКОПІЯ + АфІКСАЦІЯ, і до слов-
никового складу сучасної англійської мови входять такі інновації, зокрема як: glamper, sexter:

«And these days, wherever there’s a stage and some grass, there are glampers … glamping – is a modern 
phenomenon which has transformed the outdoor festival scene. Gone are the endless rows of identical canvas 
triangles, and in their places have come yurts, tipis, podpads and outdoor hotel rooms.» (Herald, Eire, May 18, 2010); 
Last night, around 10 P. M., a young Sexter was raped by her boyfriend when they were Sexting, and charges have 
been pressed. (UnNews, April 21, 2009). 

Слід відзначити, що афіксальна деривація в поєднанні з «чистою» телескопією може бути представле-
на як суфіксацією, так і префіксацією. Отже в англомовному середовищі активно функціонують іннова-
ції, як-то, наприклад: anti-Chunnel (префікс anti- та телескопна дериваційна одиниця від channel + tunnel), 
approximeeting (approximate + meet + -ing), biostitution (biologist + prostitute + -ion), carcooning (car + cocoon 
+ -ing), carjacking (car + hijack + -ing), freeganism (free + vegan + -ism), generican (gene + America + -an), 
geofencing (geology + fence + -ing), mock-rockumentary (префікс mock- та телескопна дериваційна одиниця від 
rock + documentary), mancationer, mancationing (man + vacation + -er / -ing), neuromarketing (neural +market 
+ -ing), politalker, politalking (policy + talk + -er / -ing), romcomer (romantic + comedy + -er), vlogger, vlogging 
(video + blog + -er / -ing). 

Так, наприклад, прихильники стиля життя freeganism – «фріганізм», як однієї з форм антиглобалізму, 
що виник на основі вегетаріанства, обмежують свою участь у традиційному економічному житті. Ідеологі-
єю фріганізму є протиставлення себе суспільству споживання, що виражається у мінімізації споживчих ре-
сурсів. Фрігани використовують звалища, сміттєві контейнери як джерело споживчих ресурсів: He says the 
freeganism movement, or the practice of reclaiming and eating food that has been discarded, is populated mostly by 
nonreligious people. (The Huffington Post, February 22, 2014). 

Використання префікса mock- у поєднанні з власне телескопійною інновацією останнім часом поповнило 
словниковий фонд англійської мови такими новими одиницями спілкування, як mock-rockumentary та mock-
punkumentary. Як тип фільму чи телевізійного шоу, в якому вигадані події представлені в документальному 
стилі для створення пародії, такий жанр може мати як комедійну так і драматичну форму: This British rock 
mockumentary – or is it a mock rockumentary? – about conjoined twins who become ‘70s punk sensations – that’s 
it, a mock punkumentary! – is based on a novel by sci-fi specialist Brian Aldiss. (Portland Tribune, August 6, 2014). 

Сучасні засоби електронної комунікації, коли створюється «твіт» про когось, аби людина не здогадалась, 
що саме про неї сказано і хто міг це сказати, утворили таку мовну одиницю в сучасному англомовному спіл-
куванні, як subtweet. Участь цієї мовної одиниці, утвореної за дії телескопної деривації subliminal + tweet у 
подальшому дериваційному процесі – афіксальній деривації, призвів до виникнення таких мовних одиниць, 
як subtweeting, subtweeter: Subtweeting: it’s the internet equivalent of talking about someone behind their back – or 
at least that’s how people usually explain it. But in truth, the art of subtweeting consists of many different strokes. It’s 
not something that can be so succinctly defined. Subtweeting can be brilliant, it can be cruel, it can be rude, it can be 
annoying as hell. (The Guardian, July 23, 2014). 

Впливовий британський політик Пітер Мандельсон уряду Тоні Блера пов’язується з утворенням інновації 
Mandelblairian. Комбінування телескопійної інновації, базою для утворення якої стали власні імена Mandelson 
та Blair, із суфіксом –ian, є прикладом відображення постійно змінних явищ та процесів, що відбуваються в ре-
альній дійсності за допомогою мовних засобів. Цей прикметник особливо активізовувався у 1997-1998 та 1999-
2001 роках, і позначав характеристики зовнішньополітичної доктрини «нового лейборизму» уряду Тоні Блера, 
де Пітер Мандельсон був міністром торгівлі та промисловості: Blairite, blairification, blairy-eyed and even the 
extraordinary mandelblairian are set to join past classics such as boycott and sandwich (The Guardian, June 5, 2001). 

Зустрічаються випадки використання дериваційного суфікса –ist та -ism у комбінації з основою телескоп-
ної деривації, як наприклад, aquassentialist (у позначенні людини, що дуже захоплюється підводним життям) 
або ж architourist (architecture + tour + -ist) – «турист, який відвідує інші країни або міста, головним чином 
задля вивчення архітектури» та, відповідно, rurbanism (rural + urban + -ism) – «поєднання особливостей сіль-
ського і міського (приміського) життя:

Ann Marie Gardner has a buzzword for the «urban-rural confluence» she sees fueling this town’s most recent 
boomlet as a cultural hub. «Rurbanism,» as she describes it, is when urban expats bring their cultural touchstones 
and appetites with them when they move to a place like Hudson. (New York Times, January 15, 2014); I was there to 
see the latest addition to the [Wolfsburg’s] architectural zoo, Zaha Hadid’s Phaeno Centre, described by the architect 
as an «experimental landscape».... By selecting Hadid, one of the most original, recognisable and radical architects 
working today and still one of the very few women, they have assured themselves a structure with international profile 
and high architourist status. (Financial Times, December 2, 2005). 

Подекуди використовується також і суфікс –ish, що є типовим у творенні англійських прикметників. Так 
з’явилась лексична інновація від телескопійної одиниці policy + tickle + -ish > politicklish, що у сучасному ан-
гломовному політичному спілкуванні використовується на позначення дипломатичних ознак у вирішенні або 
висвітленні політичних питань: She was really politicklish when we started asking her about U. S. Foreign Policy 
and its absurdity. (Los Angeles Times, January 19, 2005). 
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Подані приклади дозволяють зробити висновок, що у моделі-гібриді ТЕлЕСКОПІЯ + АфІКСАЦІЯ, су-
фіксація виявляє значну активність у порівнянні з префіксацією. 

Отже, дослідження структури похідного слова з точки зору лінгвокогнітології надає можливості більш 
повно відобразити структуру знань про дійсність. Адже компоненти комбінованої моногенетичної моделі 
ТЕлЕСКОПІЯ + АфІКСАЦІЯ є носіями та засобом збереження та передачі певної інформації. Відтворення 
на ментальному рівні стійкої моделі, утвореної комбінацією морфологічних механізмів деривації, зокрема 
телескопії та афіксації, за якими закріплюється певні дериваційні властивості та зображення картин світу, 
призводить до утворення усе більшого числа мовних інновацій, які функціонують у свідомості людини у ви-
гляді певних концептів. 
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ЗМІСТ ПОнЯТТЄВОГО СКлАДниКА КОнЦЕПТУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ / JUSTICIA  
В ТЕКСТІ ІСПАнОМОВнОЇ БІБлІЇ

Стаття присвячена інтерпретаційному аналізу концепту справедливість / justicia у контексті іспано-
мовного тексту Біблії, у ній представлено складники поняттєвого компоненту його семантичної структури. 

Ключові слова: поняттєвий компонент, ядро концепту, смислове наповнення, дефініційні та концеп-
туальні ознаки. 

Статья посвящена интерпретационному анализу концепта справедливость / justicia в контексте 
испаноязычного текста Библии, в ней представлены составляющие понятийного компонента его семанти-
ческой структуры. 

Ключевые слова: понятийный компонент, ядро концепта, смысловое наполнение, дефиниционные и 
концептуальные признаки. 

This article is devoted to interpretative analysis of the concept justice / justicia in context of the Spanish Bible text. 
The constituents of the notional component of its semantic structure are represented in the article. 

Key words: notional component, main body of the concept, sense filling, definitional and conceptual features. 

Поняттєва складова концепту формується фактичною інформацією про реальний чи уявний об’єкт, який 
слугує основою для утворення концепту. Така фактична інформація є дефініційним ядром. Ядро концепту 
складають первинні, найбільш яскраві конкретно-образні характеристики, отримані в результаті чуттєвого 
сприйняття світу, його пізнання. 

Поняттєвий компонент концепту відображає його денотативну співвіднесеність із концептуальним рефе-
рентом – мінімально самодостатньою ділянкою ментального простору, своєрідним когнітивним згустком. У 
цьому сенсі «поняття» і «концепт» корелюють між собою у гіпо-гіперонімічний спосіб: в основі будь-якого 
концепту лежить поняття – феномен логічного, а тому й національного порядку. Не кожне поняття має свій 
концептуальний корелят. Поняття має когнітивно-семантичний характер, бо воно складається із сем, які пред-
ставляють у мовленні певні когнітивні ознаки, що утворюють зміст концепту. Ці ознаки відрізняються реф-
лексивним характером: вони відображають певні сторони позамовних об’єктів і явищ. Поняттєвий складник 
концепту – це значеннєвий мінімум його змісту, який фіксується лексикографічними джерелами [2, c. 56]. 

Актуальність статті зумовлена дискусійним характером теорій семантичної структури концептів і від-
сутністю сучасних лінгвокогнітивних досліджень іспаномовної Біблії. 

Метою дослідження є реконструкція біблійного концепту справедливість / justicia за допомогою дефіні-
ційних та концептуальних ознак, які є вербалізаторами його поняттєвого компоненту. 

Об’єктом дослідження є поняттєвий корпус біблійного концепту справедливість / justicia, вербалізованого 
у віршах книг Старого та Нового Заповітів іспаномовної Біблії версії Reina-Valera 1960 року. 

У результаті проведеного нами аналізу лексикографічних джерел було встановлено, що поняттєве ядро 
концепту справедливість / justicia визначають такі дефініційні ознаки: justicia – це справедливість; моральний 
принцип, який спонукає давати кожному те, що йому належить; неупередженість; судова влада та справед-
лива поведінка. Для нього характерні й інші ознаки, які розподілені нами відповідно до критерію «абстрактне / 
конкретне» (20 дефініцій) [3, c. 37]. Унаслідок інтерпретаційного аналізу біблійного матеріалу було виявлено 
як ознаки, зафіксовані у словниках, так і додаткові концептуальні ознаки, які визначають зміст поняттєвого 
складника концепту в тексті іспаномовної Біблії: 

1. Справедливість: Los tesoros de maldad no serán de provecho; mas la justicia libra de muerte (Pr. 10:2) 
[4]. Не поможуть неправедні скарби, а справедливість від смерті визволяє (Пр. 10:2) [1, c. 718]. La justicia,  
la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da (Deut. 16:20). За справедливістю, 
лише за справедливістю будеш гнатися, щоб жити й заволодіти Краєм, що Господь, Бог твій, дає тобі  
(Повт. Зак. 16:20). 

Тут справедливість можна інтерпретувати за допомогою інтеграції трьох словникових дефініцій: «одна із 
чотирьох головних чеснот»; «абстрактна сутність, яка складається із того, що є справедливим»; «сукупність 
усіх чеснот, згідно якої добрий той, хто їх має» [7; 8; 9]. Водночас, у наведених прикладах справедливість по-
стає як особа, як певна сила, яка визволяє від смерті, або як мета для досягнення чи еталон поведінки. Тому 
зміст біблійної справедливості отримує додаткове семантичне наповнення. 

2. Божа справедливість (найвищого ступеню): Como está escrito: repartió, dio a los pobres; su justicia 
permanece para siempre (2 Cor. 9:9). Як написано: Розсипав та вбогим роздав, Його справедливість три-
ває навіки! (2 Кор. 9:9). Jehová reina… Nubes y oscuridad alrededor de él; justicia y juicio son el cimiento  
de su trono (Sal. 97:1a, 2). Царює Господь... Хмара та морок круг Нього, справедливість та право підстава 
престолу Його (Пс. 96:1а, 2). 

Ми надаємо цій концептуальній ознаці найвищий ступінь, оскільки вона характеризується високими кри-
теріями (триває навіки – непорушна, незмінна; підстава престолу Його – основоположний принцип для здій-
снення влади). 

© А. С. Шевченко, 2014
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3. людська справедливість: 
– позитивна конотація: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que 

anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón (Sal. 15:2). Господи, хто може перебувати в на-
меті Твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і 
правду говорить у серці своїм (Пс. 14:1-2). Jehová me ha premiado conforme a mi justicia; conforme a la limpieza 
de mis manos me ha recompensado (2 Sam. 22:21). Нехай Господь зробить мені по моїй справедливості, хай за-
платить мені згідно з чистістю рук моїх! (2 Сам. 22:21). 

У такому контексті справедливість представлена як одна із головних чеснот поряд із невинністю і правдою. 
така людська поведінка є запорукою перебування у божій скинії та на святій горі. справедлива поведінка також 
передбачає винагороду від бога. 

– негативна конотація: Cuando yo dijere al justo: De cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere 
iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo (Ezeq. 33:13). Коли 
Я скажу справедливому: Буде конче він жити, а він надіявся б на свою справедливість, та робив би кривду, 
то вся його справедливість не буде згадана, і за кривду свою, що зробив, він помре! (Езек. 33:13). Inclina, oh 
Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; 
porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias (Dan. 
9:18). Нахили, Боже мій, вухо Своє та й послухай, відкрий Свої очі й побач наші спустошення та те місто, 
де кликалося Ім’я Твоє в ньому, бо ми кладемо свої благання перед Твоїм лицем не через свої справедливості, 
але через велику Твою милість (Дан. 9:18). 

Негативна конотація «людської справедливості» полягає у тому, що справедливість, яку чинить людина, 
а точніше, справедливі вчинки (nuestras justicias – вживається у множині, що переводить абстрактну сутність 
концепту у більш конкретний вимір) не є гарантією благовоління Бога, оскільки «Божа справедливість» пред-
ставляє ідеальну сутність, а «людська» – ні. Для справедливості у біблійному вимірі притаманна якість перма-
нентності, і по відношенню до людини вимагається постійність у її здійсненні. 

4. Правда: En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo de justicia, y hará juicio y justicia 
en la tierra (Jer. 33:15). Тими днями та часу того Я Давидові зрощу Пагінця справедливості, Він буде чинити 
на землі правосуддя та правду! (Єр. 33:15). Y cuando él venga (el Consolador), convencerá al mundo de pecado, 
de justicia y de juicio (Juan 16:8). А як прийде, Він світові виявить про гріх, і про правду, і про суд (Ів. 16:8). 

justicia у наведених віршах репрезентується як правда, істинний порядок речей та взаємовідносин, який 
існуватиме (буде чинити правду) або вже існує (Він світові виявить про правду). 

5. Праведність: Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe 
de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe (Fil. 3:9). Щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від 
Закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою (Фил. 3:9).... sin temor le serviríamos (a 
Diós) en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días (Luc. 1:74b-75).... служили безстрашно Йому у 
святості й праведності перед Ним по всі дні життя нашого (Луки 1:74б-75). 

Концептуальна ознака «праведність» визначається праведною поведінкою або правильним положенням 
людини перед Богом. Ця ознака може інтерпретуватися як поєднання значень словникових дефініцій: «пра-
вильність», «святість», «правота» [5; 7; 8]. «Праведність» постає як результат людських вчинків, які задо-
вольняють Бога. 

5а. Праведність через виконання Закону (Мойсея): Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe 
así: el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas (Rom. 10:5). Мойсей бо пише про праведність, що від Закону, 
що людина, яка його виконує, буде ним жити (Римл. 10:5). ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? 
En ninguna manera; porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley (Gál. 3:21). 
Отож, чи ж Закон проти Божих обітниць? Зовсім ні! Якби бо був даний Закон, щоб він міг оживляти, то 
праведність справді була б від Закону! (Гал. 3:21). 

5б. Праведність через віру у Христа: Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree 
(Rom. 10:4). Бо кінець Закону Христос на праведність кожному, хто вірує (Римл. 10:4). Y ser hallado en él, 
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la 
fe (Fil. 3:9). Щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від Закону, але з тією, що з віри в Христа, 
праведністю від Бога за вірою (Фил. 3:9). 

6. Суд: La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia; él me 
sacará a luz; veré su justicia (Miq. 7:9). Буду зносити я гнів Господній, бо згрішила Йому, аж поки не вирішить 
справи моєї, та суду не вчинить мені. Він на світло мене попровадить, побачу Його справедливість! (Мих. 
7:9). Y reinó David sobre todo Israel; y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo (2 Sam. 8:15). І 
царював Давид над усім Ізраїлем, і чинив Давид суд та справедливість для всього народу свого (2 Сам. 8:15). 

У біблійних віршах justicia представлений як «судовий процес», «розгляд чиєї-небудь про-
вини приватною особою або установою, яка має владу над кимсь», «застосування закону, контр-
олюючи його виконання і наказуючи його порушника» [6]. У першому випадку такою особою є Бог  
як справедливий суддя, а в другому – цар як суддя ізраїльського народу. 

Отже, поняттєвий компонент семантичної структури концепту справедливість / justicia виявляє себе за 
допомогою низки концептуальних ознак, що утворюють поняттєвий стрижень зазначеного концепту. До них 
належать такі ознаки: justicia у Біблії розрізняється як власне справедливість, Божа справедливість та люд-
ська, у той час як остання може мати позитивну або негативну конотацію. justicia – це також правда, пра-
ведність (складовими якої є праведність через дотримання Закону Мойсея та через віру у Христа), суд та ін. 
[3, c. 78]. Таким чином, концепт justicia іспаномовній Біблії характеризується як ознаками, що зафіксовані  
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у лексикографічних джерелах, так і новими, пронизаними християнським світовідчуттям та притаманними 
саме для мови Біблії. 

Перспективами дослідження є моделювання ціннісного компоненту семантичної структури концепту 
справедливість / justicia на матеріалі іспаномовного тексту біблії. 
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КОнЦЕПТУАлІЗАЦІЯ КАТЕГОРІй ЧАСУ АнГлІйСЬКОЇ МОВи  
У СТВОРЕннІ ТЕМПОРАлЬниХ ВІДнОШЕнЬ

У статті простежена актуалізація темпоральних відносин англійської мови, зокрема особливостей кате-
горизації часу. Розглянуто концептосферу «час», взаємодію темпоральних граматичних категорій англійсько-
го дієслова. Також окреслена роль принципу антропоцентризму як основного у розвитку когнітивної лінгвісти-
ки. Доведено, що лінгвістичний аспект тісно пов’язаний з відображенням темпоральності і відносин дійсності. 
Відокремлено об’єктивний час від його перцептуального варіанту; особливу увагу приділено впливу концепту-
алізації темпоральних відносин на характеристики кожної з категорій. Хронотоп розглянуто як єдність часу 
і місця, нерозривно пов’язаних дейксисом. Виділено три дейктичні орієнтовні моменти, які властиві будь-якій 
граматичній конструкції: момент дії або події, момент вказівки, або референції, момент мови. Підкреслено, 
що момент мови є вираженням позиції мовця і вихідної точкою відліку темпоральних відносин у рамках окремої 
ситуації. Було підкреслено, що саме співвіднесення вказаних моментів й обумовлює існування основних часових 
планів. Особливості часу розкрито у просторі, і простір осмислюється та вимірюється часом. 

Ключові слова: темпоральність, категоризація дієслів, дейксис, антропоцентризм, локалізація часу. 

В статье прослежена актуализация темпоральных отношений английского языка, в частности особен-
ностей категоризации времени. Рассматривается концептосфера «время», взаимодействие темпоральных 
грамматических категорий английского глагола. Также очерчена роль принципа антропоцентризма как осно-
вного в развитии когнитивной лингвистики. Доказано, что лингвистический аспект тесно связан с отра-
жением темпоральности. Были четко отделены объективное время и его перцептуального вариант; акцен-
тировано влияние концептуализации темпоральных отношений на характеристики каждой из категорий. 
Хронотоп рассматривается как единство времени и места, неразрывно связанных с дейксисом. Выделены 
три дейктические ориентировочные моменты, которые присущи любой грамматической конструкции: мо-
мент действия или события, момент указания, или референции, момент речи. Подчеркнуто, что момент 
речи является выражением позиции говорящего и исходной точкой отсчета темпоральных отношений в рам-
ках отдельной ситуации. Именно соотнесение указанных моментов и обусловливает существование основных 
временных планов. Особенности времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и 
измеряется временем. 

Ключевые слова: темпоральность, категоризация глаголов, дейксис, антропоцентризм, локализация времени. 

The article traces the actualization of temporal relations in English, in particular features of categorization time. 
The conceptual sphere «time», the interaction of temporal grammatical categories of the English verb are depicted. The 
subject of research is the cognitive concept «time», which is represented in different forms in English. The aim of the 
study is the analysis of the «time» concept, the research of the integrative process of temporal grammatical categories 
of English verbs, the characteristics of time, the principle of anthropocentrism. The above mentioned aim is realized 
solving the following tasks: to examine the characteristics of human’s perception, causing the formation of temporal 
outlook. The object of the research is grammatical categories of time in English. The role of the anthropocentrism 
as the main principal phenomenon in the development of cognitive linguistics is underlined. It is proved that the 
linguistic aspect is closely linked with the reflection of temporality. Objective time and its perceptual variations are 
clearly subdivided; the influence of temporal relations to the characteristics of each of the categories is accented. 
Chronotope is considered as a unity of time and place that is inextricably linked with deixis. Three deictic tentative 
moments inherent in any grammatical construction are identified: the moment of the act or event, the indication of time 
or reference, the moment of speech. It is emphasized that the moment of speech is an expression of the position of the 
speaker and the original starting point of the temporal relationships within a particular situation. It is the correlation 
of these moments that brings the development of major temporary plans. Features of time are disclosed in space, and 
space is interpreted and measured by time. 

Key words: temporality, categorization of verbs, deixis, anthropocentrism, time categorization. 

Різноманітність художніх трактувань часу і простору та відтінків вираження цих понять, що останнім 
часом дуже зросли, виявляють нові тенденції до їх докладного вивчення. Зважаючи на той факт, що мова змі-
нювалась дуже повільно і процеси, які відбувалися в ній, не можуть бути визначені упродовж досить трива-
лого періоду спостережень, особливості категоризації часу в різних мовах, створення темпоральних відносин 
стають актуальними як для теорії лінгвістичної науки, так і для практики навчання іноземним мовам. 

Досвід досліджень категорії часу є значним і досить численними. Низка вчених розглядала простір і час 
як незалежні одна від одної категорії й досліджувала їх окремо. У російському мовознавстві у працях А. 
Бондарко, Гальперіна І., Тураєвої З., Золотової Г., Ахметжанової З., Шаймердинової Н. та інших розглянуто 
проблеми темпорального процесу і його функціонально-семантичне поле. Гальперін І. розглядав просторово-
часовий континуум як «нерозчленований потік руху в часі і просторі» [5, с. 87]. Москальська О. досліджувала 
локально-тимчасову вісь тексту, Лихачов Д. вимірював художній простір. Художній час проаналізовано в 
працях літературознавців Іванова В., Медриша Д., Фрідлендера Г., лінгвіста Тураєвої З. 

Упродовж свого існування людина пізнає явища об’єктивної реальності, фіксує їх у ментальному досвіді 
у вигляді концептів, що подають концептуальну картину світу, яка, власне, подібна для носіїв різних мов. Як 
невід’ємна характеристика буття час не зазнає об’єктивних змін. Проте суб’єктивне сприйняття людини дає 
поштовх для значних лексичних і граматичних засобів вираження категорії часу. 
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Предметом дослідження стала когнітивна сфера «час», представлена різними формами в англійській мові. 
Метою дослідження є аналіз концептосфери «час», вивчення процесу взаємодії темпоральних граматичних 
категорій англійського дієслова, властивостей часу, принципу антропоцентризму. Мета реалізовано за допо-
могою розв’язання завдань: розглянути особливості сприйняття людиною довкілля, що призводять до фор-
мування темпоральної, концептуальної і мовної картини світу. Об’єктом дослідження є граматичні категорії 
часу в англійській мові. Матеріалом дослідження слугували твори сучасних англійських й американських 
письменників, переважно другої половини XX століття. 

Когнітивна лінгвістика визначила напрямок вивчення мовних явищ, бо часові характеристики беруть на 
себе подвійне навантаження у формуванні перцептуального простору індивіда. В англійській мові до галузі 
темпоральних відносин потрапляють категорії часу, саме тому постає актуальним вивчення їх взаємодії у ви-
конанні цієї функції. 

Розглядаючи феномен часу, передусім, необхідно провести чітку межу між об’єктивним часом, наявним 
незалежно від свідомості людини, і його перцептуальним варіантом. Перцептуальний час носить суб’єктивний 
характер, а момент безпосереднього буття індивіда сприйнятий ним як сьогодення [8, с. 29]. Концептуалізація 
темпоральних відносин впливає на характеристику як об’єктивного, так і перцептуального часу. «Централь-
ним пунктом дискусії є статус «становлення» … минулого, сьогодення й майбутнього; іншими словами, тих 
рис часу, для яких немає просторових аналогій. Згідно з Кантом, час (як і простір) відноситься лише до сприй-
маючого, а не до речей в собі. Згідно з Мак-Таггартом, ряди, які самі по собі є нетемпоральними, представлено 
як тимчасові» [13, с. 397–398]. 

Лінгвістичний аспект опису часу пов’язаний із поняттям темпоральності. Сутність цієї категорії пов’язана 
з відображенням темпоральних характеристик і відносин дійсності у свідомості людини. «Темпоральність 
– це функціонально-семантична категорія, що виражає сутність фізичного й філософського аспектів часу, 
реалізована різними мовними засобами вираження часу: сукупністю граматичних, лексичних і комбінованих 
засобів, де ядром темпоральності є граматичний час» [4, с. 19]. 

Шендельс зазначав, що саме «у тексті як продуктові комунікації розгорнуто лінгвістичну категорію часу, 
стрижнем якої є граматичний час. Одна граматика не в змозі була б передати всю гаму часових відносин.... 
Видозміну, конкретизацію, деталізацію та інше забезпечує лексика, а також комунікативна ситуація …» [14,  
с. 71]. Отже, щоб образно передати суб’єктивні сторони свого героя в межах контексту, автори використову-
вали всю систему темпоральності, зокрема за допомогою ретардації, щоб уповільнити картину, подію, різко 
призупинити дію або навпаки прискорити темп, перебіг часу. Найчастіше ретардацію використано у великих 
відрізках висловлювання, у складних синтаксичних цілих, в абзацах і навіть у віршах. Наприклад, вірш Кі-
плінга «If» у самому заголовку містить початок ретардації. Логічне завершення думки представлено тільки 
у двох останніх рядках. В усіх семи строфах, що передують останній восьмій строфі, де простежено головну 
думку, описано умови, за яких можлива її реалізація. Тому кожна строфа не є закінченою смисловою єдністю 
й кожна думка, викладена в підрядних реченнях умови, готує можливість до ретардації:

«If you can make one heap of all your winnings, And risk it on one turn of pitch and toss. And lose, and start again 
at your beginnings. And never breathe a word about your loss»;

«If you can force your heart and nerve and sinew. To serve your turn long after they are gone. And so hold on when 
there is nothing in you Except the Will which says to them: «Hold on!» [15, с. 73]. 

За твердженням Бахтіна М., художній хронотоп є формально-змістовною категорією художнього тексту, 
і цей термін виражає нероздільність часу і простору. Бахтін М. так визначав взаємозв’язок, взаємообумовле-
ність часу і простору на рівні тексту: «…час … стає художньо зримим; простір інтенсифікується, утягується 
в рух часу, сюжету, історії. Прикмети часу розкрито в просторі, і простір осмислюється й вимірюється часом. 
Цим перетином рядів і характеризується художній хронотоп» [2, с. 235]. 

Граматичний час може поставати як форма відображення світу, що поєднує в собі особливості реаль-
ного, перцептуального й індивідуального часу. Тому розгляд темпоральних відносин в англійській мові 
взаємопов’язаний із принципом антропоцентризму, який, згідно з Кубряковою О., є одним з основних у роз-
витку лінгвістики кінця ХХ століття. На її думку, «антропоцентризм як особливий принцип дослідження 
полягає в тому, що наукові об’єкти вивчаються насамперед за їх роллю для людини, за їх призначенням в її 
життєдіяльності, за їх функціями для розвитку людської особистості» [9, с. 212]. 

Безперечно, що для вимови слова потрібний певний момент часу m. Отже, для озвучування висловлю-
вання потрібний період часу, рівний сумі окремих моментів: t = m + m1 + m2, + m3 +... m. Але з іншого боку, 
точкова локалізація теперішнього часу на геометричній осі не містить особливостей функціонування його 
форм, тобто фактично характеризує події минулого або майбутнього. 

1. «On the other side of the fence a uniformed guard was hurrying toward them. Well, you’re in it now, Doyle told 
himself. At least you get to keep the five thousand dollar retainer check even if you decline his offer… whatever it turns 
out to be» [16, с. 10]. 

2. «The earth rotates round its axis» [7, с. 83]. 
В обох прикладах наведено ситуацію моменту, з яскравим хабітуальним значенням, що на думку Комрі 

Б. є незаперечною властивістю всієї пропозиції в цілому. Трактування подібних пропозицій як вічних істин 
ґрунтується на екстралінгвальних чинниках. Підхід Комрі Б. до розуміння значення теперішнього часу може 
бути оскаржений як, власне, і будь-яка думка, бо хабітуальні характеристики не обов’язково актуальні тільки 
для моменту мови. Ці властивості дійсні для ситуації, яка має широкі часові межі [3, с. 258]. 

Отже, момент мови – є референтом справжнього моменту «зараз». А в іншому випадку справжній момент ста-
новить нечітку дифузну межу з моментною локалізацією, яку постійно зміщено праворуч уздовж часового відрізка. 
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Також, момент сьогодення «зараз» може розширюватися й набувати певної тривалості, не маючи точкової лока-
лізації. Указаним особливостям відповідає модель граматичного часу, представлена в працях Ґійома Г. [6, с. 195]. 

Вона векторно відбиває роботу людської думки під час отримання досвіду онтологічного часу й характе-
ризується двоспрямованістю. 

«Момент мови» є вираженням позиції мовця, а також вихідною точкою відліку темпоральних відносин у 
межах окремої ситуації, яка може мати актуально-тривалий або загальнофактичний характер. У такому ви-
падку протиставлено «синхронна vs. ретроспективна точки відліку» [11, с. 417]. 

У синхронній точці відліку мовець описує ситуацію, що розгорнута в певний момент часу. У ретроспектив-
ній – ситуація належить до різних тимчасових планів. Точкою відліку може бути й інший момент – похідний від 
основної тимчасової точки. Поняття вторинного пункту тимчасової орієнтації добре ілюструє такий приклад:

«Doyle had been grateful, an hour earlier, when the stewardess woke him to tell him to fasten his seat belt, for he’d 
been dreaming about Rebecca’s death again» [16, с. 10]. 

У цьому прикладі ситуація першої частини «Doyle had been grateful» не збігається з моментом мовлення й 
переносить точку відліку в минуле. Відносини передування між двома ситуаціями в минулому закріплюються 
у формі мовного дієслівного знаку (Past Simple і Past Perfect). 

Приклад демонструє, що граматичні часи Past Simple і Past Perfect мають різнохарактерні тимчасові цен-
три. У цілому, абсолютні й відносні часи (Past Simple і Past Perfect) мають загальну властивість локалізації 
подій у часі, але їх часові центри різні [10, с. 9]. 

Форми так званого «абсолютного часу» вказують на те, що дії, виражені ними, знаходяться в часі до й піс-
ля моменту мови і збігаються з ним. Отже, роль моменту мови для форм абсолютного часу первинна. 

Точку відліку визначено як «тимчасовий дейктичний центр», що є «відображенням позамовного моменту 
мовлення як центру тимчасової орієнтації, що виступає в процесі мовлення і в художніх творах» [10, с. 16]. 

Фігура того, хто говорить, виступає в ролі орієнтиру, щодо якого в акті актуалізації ведеться відлік часу і 
простору [1, с. 5]. 

Подія є найдрібнішим елементом суперсистеми об’єктивного реального світу. Хронотоп розглянуто як 
єдність часу й місця, нерозривно пов’язаних з дейксисом. Для відтворення темпоральних і локальних харак-
теристик хронотопа виділили три дейктичні моменти, властиві будь-якій граматичній конструкції: момент дії 
або події (the point of event), момент вказівки, або референції (the point of reference), момент мови (the point of 
speech) [12, с. 148]. 

Співвіднесення вказаних моментів обумовлює наявність основних часових планів: сьогодення – момент, 
одночасний із моментом мовлення; минуле – момент, що передує моменту мовлення; майбутнє – відрізок 
часу, що йде за моментом мови. 

Ураховуючи особливості темпоральних характеристик часу і його відрізків щодо художнього й філософ-
ського часу, можна стверджувати, що художній час і граматичний час у творі – це абсолютно різні поняття. 
Якщо під час уточнення теперішнього часу відлік ведеться від векторного нуля, то для художнього часу – ця 
необов’язкова умова. Порівняно з граматичними часом, художній час спроможній виразити щільність, ціліс-
ність відомої дії в певному просторі, уможливлюючи перехід переходу однієї форми граматичного часу в іншу. 
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МОВлЕннЄВІ ЗАСОБи ВиРАжЕннЯ лІнГВОПРАГМАТиЧниХ АСПЕКТІВ  
ЗАГОлОВКІВ СТАТЕй фРАнЦУЗЬКОГО МЕДІйнОГО ДиСКУРСУ  

(нА ПРиКлАДІ ДРУКОВАниХ ВиДАнЬ)

У статті розглянуті лінгвопрагматичні особливості заголовків у французькому медійному дискурсі, осо-
бливості лінгвістичної прагматики, як науки, компоненти комунікативної ситуації, характеристики фран-
цузького медійного дискурсу, роль прецендентних конструкцій і алюзій, прийоми акцентуалізації у медійному 
дискурсі. 

Ключові слова: лінгвопрагматика, медіадискурс, комунікативна ситуація, прецендентність, інтертек-
стуальністю. 

В статье изучаются прагматические особенности заголовков во французском медиа дискурсе, особеннос-
ти лингвистической прагматики, как науки, компоненты коммуникативных ситуаций, особенности француз-
ского медиа дискурса, роль прецедентных конструкций, аллюзий, методы акцентуализации в медиа дискурсе. 

Ключевые слова: лингвистическая прагматика, медиа дискурс, коммуникативная ситуация, прецедент-
ность, интертекстуальность. 

The article identifies pragmatic features of the headlines in the French media discourse, features of linguistic 
pragmatics, as a science, the components of communicative situations, characteristics of the French media discourse, 
the role of precendent constructions, allusions, methods of putting accents in media discourse. 

Key words: linguistic pragmatics, media discourse, communicative situation, precendent, intertextuality. 

У сьогоднішньому інформаційному просторі дискурс ЗМІ є одним з основних джерел знань людей про світ 
і те, що у ньому відбувається. Глобальні зміни в інформаційному суспільстві, пов’язані з постійним розвитком 
засобів масової комунікації, впливають не тільки на умови життя, а і на спосіб мислення сучасної людини, на 
її систему сприйняття інформації. У даній статті розглядатиметься проблема вираження лінгвопрагматичних 
аспектів заголовків статей у французькому медійному дискурсі. Мета даної статті –дослідити прийоми вира-
ження лінгвопргматичних аспектів. 

Термін прагматика (від гр. πράγμα діло) був уведений в науковий дискурс одним з засновників семіотики 
– загальної теорії знаків – Ч. Морісом. Будучи послідовником ідей Ч. Пірса, Моріс розділив семіотику на се-
мантику 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. Прагматика, вивчає поведінку знаків в реальних процесах комунікації, головною попередницею 
прагматики Ч. Моріс назвав риторику. [5, 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, у яких відбувається спілкування. Прагматичні аспекти передбачають не тільки відношення між 
мовними знаками і їх носіями, але і відносини направлені на забезпечення вдалої комунікації. Ось чому твор-
чий процес створення журналістського твору повинен бути спрямований на можливості сприйняття тої со-
ціальної групи, до якої відносяться потенційні реципієнти. Ми розглядаємо журналістський текст як дискурс, 
що став феноменом комунікації. 

Прагмалінгвістика (лігвістична прагматика) як область лінгвістичних знань встановлює у якості свого 
об’єкта відношення між мовними одиницями і реальними умовами їх використання у комунікативному про-
сторі, у якому взаємодіють той, що говорить/пише і той, що слухає/читає. При цьому важливе значення наби-
рають параметри і характеристики ситуації спілкування, такі як місце і час мовної взаємодії, цілі і очікування 
комунікантів та ін. Таким чином, лінгвопрагматика ввела в опис мови акціональний (дієвий) аспект. Вона 
тісно пов’язана з соціолінгвістикою і психолінгвістикою, з філософією мовлення, теорією мовленнєвих актів, 
функціональним синтаксисом, лінгвістикою тексту, аналізом дискурсу, теорією тексту, етнографією мови, а 
також з когнітивною наукою, з дослідженнями в області штучного інтелекту, теорією комунікації. Однією з 
центральних одиниць лінгвопрагматики є висловлювання, яке, на відміну від речення (одиниці потенційно 
комунікативної), є справжньою комунікативною одиницею. Речення належить граматиці мови і є важливим 
компонентом його «синтаксичного» рівня, що зумовлює його «абстрактну» природу. Фактично, речення як 
одиниця структурного і семантичного синтаксису – це схема, що реалізується у висловлюваннях. Синтаксич-
на і семантична структура речення роблять його потенційною (але не реальною) комунікативною одиницею. 
Висловлювання продукується комунікативною ситуацією, компонентами якої є: мовець і його адресат (бе-
ручи до уваги соціальні і психологічні ролі, фонові і поточні знання, національні стереотипи); мотиви і цілі 
спілкування; наміри адресата, його оцінки, емоції, відношення до дійсності, до змісту повідомлення; спосіб 
спілкування, що передбачає вибір оптимальних засобів; місце і час спілкування. 

Можна вважати, що речення – це формальна «упаковка» для висловлювання. Т. М. Дрідзе [3] пояснював 
комунікацію, як важливий фактор спільної діяльності людей, що передбачає активність, контрагентів, що 
приймають в ній участь. Як одиниця комунікації медіа-текст має свою специфіку, що визначається перш за 
все особливостями функціонування повідомлень. Інтернет та друковані видання є суто візуалізованим повідо-
мленням і мають специфічну форму комунікативного впливу. Американські науковці пропонують розуміти 
під медіа-дискурсом тематично сфокусовану, соціокультурно обумовлену мовленнєво-мислячу діяльність у 
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мас-медійному просторі [9]. Науковці виділяють такі типи медіа дискурсу, як дискурс новин, рекламний, про-
моційний; інформаційний, аналітичний, публіцистичний дискурс, ідеологічний і т. д. Даний тип дискурсу має 
ряд функціонально-прагматичних цілей і характеристик, таких як опис дійсності, її інтерпретацію, вплив на 
свідомість, оцінку дійсності, прогноз розвитку подій і т. д. Сучасний медіа-дискурс у мові характеризується 
наступними національно-культурними лінгвостилістичними особливостями : прецендентністю ; інтенційніс-
тю; інтертекстуальністю. 

Медіа-дискурс є продуктом діяльності визначеної соціальної спільноти людей, що займається збором, об-
робленням і періодичним розповсюдженням актуальної, суспільно-важливої інформації серед ЗМІ шляхом 
створення, трансляції і інтерпретації текстів. Він має певні характеристики : актуальність інформації, важ-
ливість об’єкту, що описується, просторовою і психологічною близькістю до одержувача інформації; прина-
лежність до медіатопіка; форматні особливості, а саме: наявність єдиної суперструктури, що сприяє макси-
мальному інформативному поділу масмедійного тексту, що складається з наступних блоків (в термінології 
Т. ван Дейка – «категорій» [2]): «Короткий зміст» («Заголовок» и «Введення»), «Головна подія», «Фон» і 
«Коментар». Кожен блок повинен відповідати послідовності пропозицій і речень тексту, порядок блоків ви-
значає загальний розподіл відповідних послідовних дій та епізодів. У мас-медійному дискурсі існує проблема 
функціонування прийомів привертання уваги читача, висунення найактуальнішої інформації у друкованих та 
Інтернет виданнях. Заголовками медійного дискурсу притаманні оперативність і точність подачі матеріалу. 
Він повинен показати зв’язок між назвою і текстом або пробудити інтерес до читання усієї статті. Категорії 
заголовка і введення або анонса статті є більш важливими в електронній версії видань ніж у друкованій. При 
зверненні до електронної версії видань візуальний простір користувача є обмеженим. Таким чином, заголовки 
повинні максимально привернути увагу користувача. Можна помітити, що рівень експресивності набагато 
вищий в друкованій версії, ніж в онлайн-публікаціях. Стиль масмедійних друкованих публікації має за мету 
перш за все інформативність, надає перевагу оперативності публікації, виражає відношення, емоцію, розкри-
ває тему з різноманітних позицій. 

Аналіз заголовків показує, що найбільш часто використовуються субстантивні конструкції і неповні ре-
чення, що зумовлено необхідність скорочення і мінімалізмом форми. Заголовки дуже часто пов’язані з ін-
шими об’єктами статті. Наприклад, «Obama au secours des chretiens et des Kurdes d’Irak», «Khmers rouges, 
un verdict frustrant», «Le bond en arriere de l’industrie francaise» [11]. Також важливим є графічне виділення 
заголовків більш крупним шрифтом. Використання лапок, як засобу виділення включення «чужої мови» для 
привертання уваги реципієнта широко використовується як у друкованих публікаціях так і Інтернет виданнях. 
Даний прийом виглядає як намагання надати повідомленню достовірності, включивши формат авторської 
мови. ««On se transforme en surveillants et gardiens des autres»«,»«Pitre de podium»«[11]; «Ukraine: l’»invasion 
humanitaire» de Moscou» [12]. Вживання лапок виражає також використання слів з переносним значенням, 
своєрідна метафорична оболонка висловлювання. 

 У французькому медійному дискурсі часто використовуються прецендентні констукції, алюзії, при цьому 
в основному звертаються до наступних тем: назви відомих пісень : «God Save my Shoes» [12] ; «Dernier coup 
de fil» [10] ; географічні назви : «La Russie impose un «embargo total» sur les produits agricoles occidentaux» [11] 
; цитати з відомих пісень : «New York avec toi, de Téléphone,» [10] ; висловлювання відомих суспільно-полі-
тичних діячів : «Montebourg «Les choix politiques ne sont pas figés»«[12] ; історичні події чи персони «25 AOÛT 
1944 : «CHARLES LE GRAND» ENTRE DANS PARIS LIBERÉ» [12]. 

 Важливим прийомом акцентуалізації є використання метафори і метонімії. Метафоричний опис отриму-
ють: ситуація: «La Presse : vers un monde sans papier ?» [12], «Huitres,moules: les élèveurs crient leur désarroi» 
[11] ; подія : «Derrière la vitrine, le cinéma bosnien en ruine» [12]; персона: «Linton Kwesi Johnson, le poète reggae 
passe le relais»; «M. Hollande malmène son domaine réservé» [12]; країни або регіони: «Avignon, la cité de tous 
les sacres» [10] ; теми у сфері політики, релігії : «La force du pape François, c’est le peuple [10]», ««Crimée, bon 
baisers de Russie» [10] ; економіки: «Une vie à taux bas : les gagnants et les perdants» [12] ; різноманітні конфлікти 
: «Barack Obama autorise les frappes en Irak» [11]. 

 Варто відмітити, що трансформовані кліше у заголовках користуються більшою популярністю ніж не-
трансформовані. Трансформація дозволяє не тільки активізувати у свідомості користувача позитивні або не-
гативні емоції і асоціації, але і внести у заголовок додатковий зміст. Використання кліше гарантує, що корис-
тувач обов’язково зверне увагу на заголовок. У деяких випадках, це перша і єдина ціль використання данного 
прийому. Як правило, інформація, що представлена у статті з таким заголовком не має особливого інтересу і 
не є важливою. В більшості випадків, щоб зрозуміти відношення автора до ситуації або особи потрібно лише 
прочитати заголовок. 

Тематика метафоризації відповідає культурному, освітньому та віковому рівню реципієнта. Також, у ви-
даннях, що вивчались для підготовки даної статті, на синтаксичному рівні використовуються конструкції, 
характерні для розмовного мовлення. Використовування синтаксичних конструкцій даного типу в більшос-
ті випадків виконує функцію підсилення атракції. Аналіз матеріалу дозволяє стверджувати, що в більшості 
випадків у масмедійному дискурсі наступні засоби використовуються для того, щоб привернути увагу ко-
ристувача до певних аспектів дійсності, апелюють до емоційної сфери читача. Заголовки є багатим джере-
лом інформації про культурні референції, тому, що вони використовуються без пояснення і визначення; їх 
інтерпретація і розуміння залежать від читача, що самостійно визначає сферу, алюзії, проблеми, культурні 
посилання необхідні для розуміння змісту усієї статті. Таким чином, заголовки французького медійного дис-
курсу спираються на культурні знання, оцінки та моделі реальності, що широко поширені у французькому 
суспільстві. У заголовках дуже часто використовуються форми національної ідентифікації. Завдяки цьому, у 
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читача структурується інформація згідно ієрархії значень та важливості у газеті : зверху до низу сторінки; у 
залежності від розміру шрифту ; порядку появи у газеті. Заголовки відіграють ключову роль в орієнтуванні 
читача, його тлумаченні фактів, що містяться у статті. 

література:
1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – 2-е вид., доп. – М. : «Языки русской культуры», 1999. – I-XV,  

896 с. 
2. Дейк, Т. А. ван. К определению дискурса / Т. А. ван Дейк – М. : Высшая школа, 1998. – 218 с. 
3. Дрідзе Т. М. (1930-2000) «Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации», відп. редактор 

докт. філософ. наук, проф. І. Т. ЛЕВИКІН, – «НАУКА», – Москва,1984. – 227 cт. 
4. Норман, Б. Ю. Лингвистическая прагматика (на материале русского и других славянских языков) : курс 

лекцій / Б. Ю. Норман. – Минск, 2009. –183 с. 
5. Котовская, С. С. Введение в лингвистическую прагматику [Електронний ресурс] : учеб. пособие /  

С. С. Котовская. – Минск : БГУ, 2012. 
6. Cobley Paul (Editor). The Routledge Companion to Semiotics and Linguistic. – London and New York : Routledge, 

2001. – 353 p. 
7. Coleman S., Ross K. The Media and the Public. Them and Us in media discourse, – Wiley-Blackwell, 2010. – 200 p.
8.. Fairclough, N. Media discourse / N. Fairclough. – London, New York, 1995. – 156 p. 
9. Machin D., van Leeuwen T. Global Media Discourse. – London, New York: Routledge, 2007. – 188 p. 
10. L’express № 3293, semaine du 13 au 19 août 2014. 
11. Le monde week-end et suppléments du samedi 9 août 2014. 
12. Le monde week-end, N˚21648, dimanche 24 – lundi 25, août 2014. 



135Серія «Філологічна». Випуск 48

УДК 811.111’272’42 
М. В. Ярич, 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

СЕМАнТиЧний АнАлІЗ СинОнІМІВ нОМІнАТиВнОЇ лЕКСЕМи  
КОнЦЕПТУ LANGUAGE

У статті зроблено спробу проаналізувати синоніми концепту LANGUAGE, на основі здійсненого лексико-
графічного аналізу синонімів номінативної лексеми концепту, угрупувавши їх у синонімічні ряди і розглянувши 
відтінки значень даних синонімів. 

Ключові слова: синонім, концепт, синонімічний ряд, домінанта, класифікація синонімів

В статье сделана попытка проанализировать синонимы концепта LANGUAGE, на основе проведенного 
лексикографического анализа синонимов номинативной лексемы концепта, сгруппировав их в синонимические 
ряды и рассмотрев оттенки значений синонимов. 

Ключевые слова: синоним, концепт, синонимический ряд, доминанта, классификация синонимов. 

The article attempts to analyze the synonyms of the concept LANGUAGE, on the basis of the lexicographic analysis 
of the synonyms of the nominative lexeme of the concept, grouping them into synonymic rows and considering the 
shades of meanings of the synonyms. 

Keywords: synonym, concept, synonymic row, dominant, classification of synonyms. 

Синонімія є характерним явищем у мовознавстві. Синоніми належать до лексико-семантичних категорій 
і відіграють значну роль в організації лексико-семантичної системи мови. Для визначення синонімів існує 
два підходи: семантичний і операційно-семантичний. Для семантичного підходу актуальною є вказівка на на-
явність інтегрального компонента в структурі лексичного значення синонімів, для операційно-семантичного 
− на повну взаємозамінність у будь-якому контексті або часткову взаємозамінність у певних контекстах [1, 
c. 216]. В. Г. Вілюман стверджує, що, не зважаючи на суттєві відмінності, спільною у визначенні синонімів 
є вказівка на семантичну близькість або тотожність. Тобто в більшості випадків синонімію розглядають як 
семантико-смислове явище [2, c. 11]. Питанням синонімії займалося багато вчених, таких як Ю. Д. Апресян, 
В. Г. Вілюман, А. П. Євгеньєва, М. П. Кочерган. Проте актуальність цього питання полягає у визначенні си-
нонімічних рядів певних концептів і виявленні домінант кожного ряду. 

Метою нашого дослідження є аналіз лексичних одиниць із синонімічними значеннями концепту 
LANGUAGE, на основі лексикографічного аналізу синонімів даного концепту. До основних завдань нале-
жать: проведення аналізу синонімів номінативної лексеми концепту LANGUAGE, угрупування синонімічних 
рядів та їх класифікація згідно результатів аналізу мовних одиниць з синонімічним значенням, які актуалізу-
ють концепт LANGUAGE та виявлення відповідних домінант кожного ряду. 

Синоніми – слова однієї й тієї ж частини мови, значення яких повністю чи частково збігаються. Синонімія 
відображає в мові властивості об’єктивного світу, через що є лінгвістичною універсалією [4]. Синоніми своїм 
значенням можуть накладатися один на одного або перебувати поруч у семантичному полі. Вони, як правило, 
називають той самий денотат, але різними словами. Оскільки синоніми є взаємозамінними, то належать до 
однієї частини мови [4]. 

Однією з важливих проблем теорії синонімії є питання класифікації синонімів. Залежно від характеру 
синонімічних зв’язків (постійних чи тимчасових) синоніми поділяють на загальномовні та оказіональні. До 
загальномовних належать окремі слова або фразеологічні одиниці, які вживають у прямому або переносному 
значенні, якщо останнє закріпилось за словом і фіксується словником. Оказіональні синоніми існують тільки 
в умовах певного контексту [5]. 

Спільність значення синонімів пояснюється тим, що вони називають одне поняття. Сутність синонімів 
визначається наявністю в них різних відтінків значення. В залежності від того, якими ознаками синоніми 
відрізняються один від одного, вони поділяються на ідеографічні та стилістичні. Ідеографічні (значеннєві) 
синоніми відрізняються відтінками значення. Ці синоніми забезпечують можливість передавати відтінки того 
самого поняття, оскільки на його позначення існує кілька слів. Стилістичні синоніми характеризуються за-
кріпленістю за певним стилем і більш або менш виразним емоційним забарвленням [1, с. 25]. 

Дані групи синонімів тісно пов’язані між собою, оскільки синоніми можуть одночасно відрізнятись від-
тінками значення, емоційним забарвленням і стилістичною характеристикою. Тому виділяють третю групу 
– семантико-стилістичні синоніми. 

Синоніми класифікують також на: морфологічні синоніми – це варіанти форм слів на позначення того самого 
поняття; синтаксичні синоніми – різні синтаксичні конструкції, вживані для вираження тієї самої думки; слово-
твірні синоніми – наявність префіксально-суфіксальних утворень, позначених різними семантико-стилістичними 
відтінками; фразеологічні синоніми – варіанти фразеологічних одиниць на позначення того самого поняття [4]. 

Існує невелика кількість абсолютних синонімів. Вони не мають відмінностей у семантиці, тобто є словами 
з тотожним значенням. Питання про синонімічність таких слів вирішують у лінгвістичній літературі нео-
днозначно, залежно від того, які слова називають синонімами – близькі чи тотожні за значенням. Науковці, 
котрі визначають синоніми як слова, близькі за значенням, вважають абсолютний збіг значень синонімічних 
слів нетиповим для розвитку мови [3, c. 11]. Протилежний підхід до явища абсолютної рівнозначності слів 
полягає в тому, що тільки такі слова потрібно вважати синонімами. Слова з близькими значеннями відносять 
до квазисинонімів [1]. 
© М. В. Ярич, 2014
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Групу слів, що об’єднані спільним основним значенням називають синонімічним рядом. Синонімічні ряди 
не замкнені, вони можуть постійно поповнюватися новими словами, втрачати застарілі слова [11]. 

Синонімічні слова групуються в синонімічний ряд навколо стрижневого слова, або домінанти. Стрижневе 
слово є носієм основного значення, спільного для всього синонімічного ряду, стилістично нейтральне, най-
уживаніше й у словниках синонімів ставиться першим [11]. 

Кожне значення (семема) лексеми language, яке є реалізацією понятійної складової концепту LANGUAGE, 
може виражатися в синонімічному ряді лексем. Окрім ядерної лексеми language, кожний синонім відіграє важ-
ливу роль у репрезентації концепту LANGUAGE, оскільки є його додатковою характеризуючою складовою. 

За допомогою синонімів 5 англомовних словників-тезаурусів, таких як (New Webster’s Dictionary and 
Thesaurus of the English Language, The synonym Finder J. I. Rodale, Merriam-Webster Online Dictionary and 
Thesaurus, Oxford dictionaries online, Collins English Dictionary) ми визначили усі синонімічні лексеми, які ре-
презентують концепт LANGUAGE і складають його номінативне поле і виділили три основних синонімічних 
ряди:

1) «вербальний метод висловлення чи комунікації»:
speech, writing, communication, verbal expression, verbalization, vocalization, conversation, speaking, talking, 

words, utterance, vocabulary, articulation, enunciation, pronunciation, talk, discourse, diction, interchange, 
intercourse, interaction, talk, parlance [6, 7, 8, 9, 10];

2) «система комунікації, яку використовують у певній країні чи громаді»:
tongue, mother tongue, native tongue, dialect, vernacular, bhasha, lingo, common speech, vulgar tongue, parent 

language, linguistic stock [6, 7, 8, 9, 10];
3. «фразеологізми і словниковий запас людей певної професії, групи, району»: wording, phrasing, phraseology, 

style, vocabulary, terminology, expressions, turns of phrase, manner of writing/speaking, way of talking, form/mode 
of expression, usages, locutions, idiolect, choice of words, rhetoric, oratory, dialect, vernacular, regionalisms, 
provincialisms, localisms, patois, lingua franca, slang, idioms, colloquialisms, jargon, argot, barbarisms, vulgarisms, 
cant, newspeak, pidgin English, Creole, acrolect, argot, cant, patter, slanguage, shibboleth, coinage, modernism, 
neologism, broque [6, 7, 8, 9, 10]. 

Синоніми, які належать до першого синонімічного ряду характеризуються здатністю виражати, вимов-
ляти, обмінюватися інформацією, думками, словами, почуттями за допомогою усних чи письмових засобів. 

Розглянемо відтінки значень 5 синонімів першого ряду та виявимо значеннєві розбіжності. Сommunication 
передбачає обмін інформацією, думками, ідеями за допомогою усного, письмового способу чи використан-
ням якогось іншого засобу. Speech має на увазі вираження чи здатність висловлювати думки, почуття, вимов-
ляючи звуки. Сonversation означає розмову, особливо неофіційну, між двома або більше співрозмовниками, 
де здійснюється обмін новинами, ідеями. Diction є вибором і використанням слів і фраз у мовленні чи письмі. 
Utterance обмежується вираженням чи висловленням певної інформації вголос [9]. Домінантним у цьому 
ряду вважатимемо communication у значенні «the imparting or exchanging of information by speaking, writing, or 
using some other medium» (обмін інформацією різними способами) [9], «the act or an instance of communicating; 
the imparting or exchange of information, ideas, or feelings» (дія спілкування) [6]. 

Синоніми другого синонімічного ряду вказують на конкретну мову, якою спілкуються люди у певній кра-
їні чи регіоні, діалекти, що існують у межах цієї країни. Tongue означає конкретну мову цієї чи іншої країни. 

Mother tongue відноситься до мови, якою розмовляє людина з раннього дитинства. Vernacular є мовою чи 
діалектом звичайних людей країни чи регіону. Dialect має на увазі конкретну мову, властиву певному регіону 
чи групі. Vulgar tongue є національною мовою людей, а Lingo означає іноземну мову чи місцевий діалект. 
Домінантним синонімом другого синонімічного ряду можна вважати tongue, оскільки він вказує на мову чи 
діалект, яким розмовляють в конкретній країні чи регіоні [9]. 

У третій синонімічний ряд входять синоніми, які характеризують словниковий запас і фразеологізми пев-
ної професії чи групи людей. Terminology означає конкретні слова, що відносяться до певної теми. Argot 
є сленгом чи жаргоном, властивим для певної групи людей, особливо злодіїв. До slang відносяться слова, 
ідіоми, які не відповідають стандартній мові чи формальним контекстам, обмежуються соціальним статусом 
і є більш метафоричними і тимчасовими ніж стандартна мова. Jargon є конкретною мовою, що стосується 
певної культури, професії чи предмету. Patois має на увазі не записаний регіональний діалект мови, особливо 
французької, яку вважають не стандартною [6]. Домінантним синонімом варто вважати slang, тому що він 
узагальнює ту лексику, яка є властивою людям, що належать до різних соціальних груп, професій. 

Отже, синоніми вказують на додаткові ознаки, які є відсутніми в імені концепту. У результаті аналізу 
синонімів виділених нами трьох синонімічних рядів були виявлені певні розбіжності між ними. Більшість си-
нонімів є стилістично нейтральними, проте відслідковується ряд синонімів, які вживаються у розмовній мові 
і є стилістично забарвленими. Усі синоніми можна вважати ідеографічними (семантичними), тобто такими, 
які відрізняються відтінками значення. 

Перспективним є в подальшому показати реалізацію даних синонімів у текстах британського публіцис-
тичного дискурсу з вказівкою на частоту їх вживання. 

література:
1. Апресян Ю. Д. Избранные труды : в 2 т. / Ю. Д. Апресян. – М. : Школа «Языки русской культуры» ; изд. 

фирма «Восточная литература» РАН, 1995. − Т. 1 : Лексическая семантика. – 472 с. 
2. Вилюман В. Г. Английская синонимика : учеб. пособие для вузов / В. Г. Вилюман. – М. : Высш. шк.,1980. 

– 128 с. 



137Серія «Філологічна». Випуск 48

3. Евгеньева А. П. Словарь синонимов русского языка / А. П. Евгеньева. – Л. : Наука, 1970. – Т. 1. – С. 5−14. 
4. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства / М. П. Кочерган. – Вид. 2. – К., 2008. – 368 с. 
5. Новиков Л. А. Семантика русского языка / Л. А. Новиков. – М. : Высш. шк., 1982. – 272 с. 
6. Collins English Dictionary [Electronic resource]. – Access mode : http://www.collinsdictionary.com/dictionary/

english-thesaurus/language
7. Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus [Electronic resource]. – Access mode : http://www.merriam-

webster.com/thesaurus/language
8. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. – Danbury : Lexicon Publications, inc., 2003. 

– 1149 p. 
9. Oxford dictionaries online [Electronic resource]. – Access mode : http://www.oxforddictionaries.com/definition/

english/language
10. The synonym Finder J. I. Rodale. – UK: Warner Books Edition, 2003. – 1380 p. 
11.wikipedia [Electronic resource]. – Access mode : http://uk.wikipedia.org/wiki



пробЛеми Лінгвістики тексту та дискурсу

UDC 811.111:82-1/-9 
N. O. Aristova,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

DIACHRONIC VIEWPOINT ON POETRY GENRES  
(WITH REFERENCE TO CONTEMPORARY LITERATURE  

OF THE ENGLISH SPEAKING COUNTRIES)

Стаття присвячена поетичним жанрам у літературі англомовних країн. Поетичні жанри аналізуються 
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Статья посвящена поэтическим жанрам в литературе англоязычных стран. Поэтические жанры анали-
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The article is dedicated to poetry genres in literature of the English speaking countries. Poetry genres are analysed 
from the diachronic viewpoint. 

Keywords: literature of the English speaking countries, literary period, poetry genres, diachronic viewpoint. 
 
Introduction. Contemporary literature of the English speaking countries is represented by various poetry genres 

which emerged during different literary periods. Some of them originated in literature of other countries and then were 
borrowed and developed by English and American poets and poetesses. Despite their origin and diversity, they all 
became a distinguishing characteristic of contemporary literature of the English speaking countries. Thus, the main 
purpose of the article is to investigate the diversity of poetry genres in contemporary literature of the English speaking 
countries from the diachronic viewpoint. 

Presentation of basic material of research. What are the main poetry genres? Under which genre does a poem 
fall? Before answering these questions, it is important to clarify the meaning of the word «genre». «Genre» comes 
from an Old French, kind, gender which comes from Latin genus, gener-; genə- in Indo-European roots and means 
kind, category, or sort, esp of literary or artistic work [12]. So «genre» is used to describe the style or category of art, 
literature, music, or any other type of discourse, written or spoken. 

A poetry genre therefore means a category of literary composition which is written with proper rules about form, 
rhyme and rhythm or without them and which expresses emotions, experiences and ideas. 

Diachronic viewpoint allows us to elicit poetry genres which are peculiar to literature of English speaking countries 
and to trace their evolution through time. A list of generally acknowledged poetry genres includes: epic, ballad, 
couplet, sonnet, Mother Goose and Nursery Rhymes, free verse, diamante, limerick, cinquaind, haiku and tanka. 

Epic. The earliest recorded poems emerged during the Anglo-Saxon period marked from the invasion of Celtic 
England by Germanic tribes in the first half of the 5th century to the conquest of England in 1066 by the Norman 
French under the leadership of William the Conqueror. 

 Anglo-Saxon poetry of that time was recited as a song or a riddle and poets who usually were the historians of 
the tribe used alliterative verse (which is the repetition of the first consonant sound in a phrase) and linked two lines 
together, divided by a caesura: 

The folk-kings’ former fame we have heard of,
How princes displayed then their prowess-in-battle [3]. 

There are lots of F’s in the first line: folk-kings’, former, fame and lots of P’s in the second line: princes, displayed, 
prowess. 

Alliteration is still a commonly used tool in the literature of English speaking countries, tracing its origins back to 
Old English and other Germanic languages such as Old High German, Old Norse, and Old Saxon. 

Caedmon’s Hymn, Beowulf The Wanderer, and The Seafarer vividly represent the Anglo-Saxon period. 
Ballad is a poetry genre written as a short story in the form of a poem or song. It was basically used in dance songs 

in the ancient France. Later on, during the late 16th and 17th century, it spread over the majority of European nations. 
The ballads which come down to us fall into two types, namely: folk and literary. The first ones were composed by 
anonymous singers and were passed down from generation to generation before they were written down and the 
latter ones were composed and written down by famous poets. They both preserved the local events, beliefs, customs 
and characters in an easily remembered form. Although ballads lost their popularity during the latter half of the 19th 
century, they are still read and listened to with great interest [2; 10]. 

 Couplet is a poetry genre which includes two lines of poetry, one following the other, that are the same length. 
These two lines often belong together and often share a similar idea. The distinctive feature of two lines is that they 
rhyme and have the same meter. Let’s consider the classic example from the Canterbury Tales by Chaucer:

© N. O. Aristova, 2014
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Singing he was, or fluting all the day
He was as fresh as is the month of May [6]. 

Sonnet is a poetry genre of fourteen lines, following one or another of several set rhyme-schemes. The sonnet as a 
form developed in Italy in the thirteenth century. It was Petrarch who raised the sonnet to its greatest Italian perfection 
and gave it his own name. 

Although the form was introduced into England by Thomas Wyatt, who translated Petrarchan sonnets into English, 
English sonnets are called Shakespearean in order to honor one of the most famous sonneteers in England [14]. 

Mother Goose and Nursery Rhymes. The name, Mother Goose made its way into England from France. A 
collection of eight famous folk tales by Perrault which was called «Contes de ma mère l’Oye» was published in 1697 
in France. These stories were translated into English and published as «Tales of Mother Goose» in 1729. Since then 
the literary genre written in metrical form for children has been called Mother Goose and Nursery Rhymes [13]. 

The history and origins of most nursery rhymes are often connected with nature, people’s believes, habits, 
traditions, customs, etc. 

For instance, the words and lyrics of the famous nursery rhyme «A swarm of bees in May» reflect the belief that if 
people are attentive they can predict the weather [1]. 

A swarm of bees in May
Is worth a load of hay;

A swarm of bees in June
Is worth a silver spoon;
A swarm of bees in July

Is not worth a fly. 
The origin of the old rhyme «Wash on Monday...» is believed to be connected with the English tradition of washing 

clothes on a definite day of the week (Monday). This tradition was taken to America by the women who were aboard 
the Mayflower. When they came ashore on Monday, November 13, 1620, the first thing they did was the washing:

Wash on Monday,
Iron on Tuesday,

Bake on Wednesday,
Brew on Thursday,
Churn on Friday,

Mend on Saturday,
Go to meeting on Sunday [16]. 

Limerick is a poetry genre written as a humorous short poem that is not only often nonsensical but ribald and has 
five lines that rhyme. Scholars claim that the origin of the limerick is unknown, but it has been suggested that the name 
derives from the chorus of an 18th-century Irish soldiers’ song, «Will You Come Up to Limerick?». 

Limericks have a definite structure in which all lines usually rhyme. The main distinctive feature of a limerick is 
the number of syllables in lines. The first, second and fifth lines usually have eight to ten syllables. The third and fourth 
lines, in their turn, have five to seven syllables. 

The first collections of limericks in the English language date from the beginning of the 19th century. A typical 
example of a limerick is a verse by Edward Lear, who composed and illustrated one of the first collections in his 
«Book of Nonsense» (1846):

There was an Old Man who supposed 
That the street door was partially closed; 

But some very large rats 
Ate his coats and his hats, 

While that futile Old Gentleman dozed. 
Many variations of this poetry genre were quickly developed and acquired widespread popularity in the early 

years of the 20th century, and limerick contests were often held by magazines and business houses. For instance, the 
following limerick was written in the form of a tongue twister:

A tutor who taught on the flute 
Tried to teach two tooters to toot. 

Said the two to the tutor, 
«Is it harder to toot, or 

To tutor two tooters to toot? [11]». 
Cinquain is a poetry genre written in metrical form that consists of five lines. The word cinquain comes from 

the French word cinq which means five (from Old French cinc; see cinque) + (quatr)ain. The founder of this poetry 
genre is considered to be Adelaide Crapsey (1878–1914) who was an American poetess. Adelaide Crapsey took her 
inspiration from Japanese haiku and tanka and applied the term «cinquain» to a five-line verse form of specific metre 
that she developed by herself. She composed a collection of poems which was called «Verse». It included 28 cinquains 
and was published in 1915. Cinquains are particularly vivid in their imagery and are meant to convey a certain mood 
or emotion [4]. 

Because Adelaide Crapsey created the cinquain as a poetic form, the best examples of a cinquain are poems that 
she wrote. For instance, «November Night»: 

Listen… 
With faint dry sound 

Like steps of passing ghosts, 
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the leaves, frost-crisp’d, break from the trees 
And fall [5]. 

There have been many variations of the cinquain since its invention. One of the most popular forms which is 
used today is a didactic cinquain. It is very popular among poets and poetesses because of its simplicity. As it was 
above-mentioned didactic cinquains consist of five lines. The first line names the subject, the second line includes 
two descriptive words; the third line consists of -ing words about what the subject does; the fourth line comprises a 
sentence about the subject and the fifth line is another name for the subject. Let’s consider the following example of a 
didactic cinquain which is called «Watermelon»:

Watermelon
Juicy, sweet

Dripping, slurping, smacking
So messy to eat

Yummy [5]. 
The second popular variation of the cinquain is different from the didactic one in a way that the fourth line is a 

complete sentence and may have more than four words:
«Star»

Star
Hot, radiant

Shining, burning, exploding
It gives life to everything

Sun [5]. 
Diamante is a poetry genre written in metrical form which has seven lines that are in a diamond shape. Hence the 

name of this poetry genre is diamante. The form was developed by Iris Tiedt in A New Poetry Form: The Diamante 
(1969). A diamante poem does not have to rhyme because a poet is discribing something. It is usually written about 
two opposite subjects which are compared with one another. Subjects might include war-peace, fire-ice, love-hate, 
hot- cold, etc. 

A diamante poem usually consists of seven lines. The first line contains one noun that names the first subject; the 
second line includes two adjectives that describe the first subject. The third line of a diamante poem comprises 3 –ing 
words that are related to the first subject. In the fourth line four adjectives are used: first two adjectives are related to 
the first subject in the first line and the second two adjectives which are related to the second subject. In the fifth line 
there are 3 –ing words that are related to the second subject and in the sixth line there are two adjectives that describe 
the second subject presented in the seventh line [17]. 

Water
Wet, Deep

Flowing, Splashing, Swaying
Lake, Ocean, Island, Forest
Growing, Stabilizing, Living

Hard, Dry
Land [16]. 

Haiku is a poetry genre which was borrowed from Japenese literature and became popular among poets and 
poetesses in the USA. 

It is an unrhymed Japanese poem which consists of three lines and has a specific syllable pattern. Haiku poems 
are usually written on topics and things that easily identified by readers. For instance, seasons, animals and nature. 
Initially, haiku poems were called «hokku» and the first three masters who represented this poetry genre were Basho, 
Buson and Issa. 

Haiku poems which are usually about two contrasting parts comprise three lines and 17 syllables in total. The first 
and the last lines consist of five syllables and the second one is composed of seven syllables. 

One of the best examples of haiku poetry is «Old Pond» by Basho. It contains two contrasting parts one of which 
is frog that is jumping and second one is the sound of water. The syllable pattern corresponds to a 5-7-5 format. 

Old pond 
a frog jumps

the sound of water [9]. 
One more popular poetry genre which was borrowed from Japenese literature and became popular in the USA is 

tanka. Tanka poems usually consist of five lines and 31 syllables that has historically been the basic form of Japanese 
poetry:

Beautiful mountains
Rivers with cold, cold water. 

White cold snow on rocks
Trees over the place with frost

White sparkly snow everywhere [7]. 
Free Verse is a poetry genre which is written without proper rules about form, rhyme or rhythm. Free verses lack 

rhyme and have less predictable rhythm. They do not have any set rules and are based on normal pauses and natural 
rhythmical phrases. This type of poetry genre is commonly used by contemporary poets. Some of them use this 
technique as a freedom from rhythm and rhyme because they think that it changes the mind of people. Therefore, free 
verse is also called vers libre. 
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One of the best examples of free verse poems which don’t have a regular rhyme scheme and rhythm is represented 
by «Soonest Mended» by John Ashbury:

Barely tolerated, living on the margin
In our technological society, we were always having to be rescued

On the brink of destruction, like heroines in Orlando Furioso
Before it was time to start all over again. 

There would be thunder in the bushes, a rustling of coils,
The whole thing might not, in the end, be the only solution. 

Came plowing down the course, just to make sure everything was O. K. 
About how to receive this latest piece of information [8]. 

Conclusions. The investigation conducted from the diachronic viewpoint allows us to conclude that contemporary 
literature of the English speaking countries is characterised by the diversity of poetry genres which greatly influenced 
its evolution. Although all poetry genres emerged during different literary periods, some of them were even borrowed 
from literature of other countries globalization and the fact that they were written on topics and things that the readers 
could identify easily helped them become popular and recognizable in contemporary literature of the English speaking 
countries. 

Prospects of further research. However, the undertaken study is not at the end of all aspects of a problem of 
development of genres in literature of the English speaking countries. Challenging directions of further scientific 
research can be as follows: the investigation of the diversity of fiction genres and sub-genres in contemporary literature 
of the English speaking countries. 
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METAPHORIC TERM FORMATION IN MEDICAL DISCOURSE

The article considers the metaphoric mechanisms of medical terminology formation. The basic categories of 
medical terms created by metaphorical transfer of meaning, as well as their functions and text-producing potential 
have been analyzed. 

Keywords: metaphor, term, term formation, medical discourse. 

У статті розглянуто метафоричні механізми утворення медичної термінолексики. Проаналізовано осно-
вні категорії медичних термінів, сформованих шляхом метафоричного перенесення значень, їхні функції та 
текстотвірний потенціал. 

Ключові слова: метафора, термін, термінотворення, медичний дискурс. 

В статье рассмотрены метафорические механизмы образования медицинской терминолексики. Проа на-
лизированы основные категории медицинских терминов, сформированных путем метафорического переноса 
значений, их функции и текстообразующий потенциал. 

Ключевые слова: метафора, термин, терминообразование, медицинский дискурс. 

The anthropocentric tendency of contemporary linguistics aspires to study language as closely connected to men, 
their consciousness and intellectual activities. In this context, the system of metaphorical meanings and the ways of 
their implementation are of particular interest. Broadly speaking, metaphor is a process and result of comparison, 
primarily a concealed one [8, p. 24]. Most known concepts and objects from the nearest human environment often 
undergo the process of metaphorization. Name of a particular concept is transferred to another object or concept 
based on their similarities. Moreover, quite often metaphors are rooted in the complex associative relations, pertaining 
to a certain speech community and its everyday practical experience. Therefore, the links within the mechanism of 
metaphorization are sometimes difficult to define [7, p. 207]. 

A metaphor is a universal phenomenon in language, and it holds a specific place in the scientific and technical 
communication [3, p. 113]. Metaphorical transfer of meaning is a productive way of term formation which renders this 
area relevant for linguistic research. The aim of the present paper is to identify the functions of conceptual metaphors 
in different types of medical texts; namely, to determine their role in the formation of medical terms; to consider the 
issues of origin and development of scientific metaphors, and to reveal their terminological potential. It stands to 
reason that knowledge, understanding and proper application of medical terminology is a necessary part of training 
future health professionals. In this context, the practical significance of metaphors in teaching English as a foreign 
language has been already largely confirmed by researchers [1; 4; 7]. 

It is commonly known that medical terminology may have different etymology. Medical terms are different in 
structure; they can be formed by stem-composition or word-combination, as well as based on metaphorical transfers 
(«solar plexus»; «drumstick fingers»; «kidney stones»; «cockscomb»; «biceps»; «malleus»; «anvil»; «elephant leg» 
and the like). Thus, metaphorical transfer is one of the productive ways within the area of medical terminology 
formation. In addition, metonymic relations are of great importance as well. For instance, «Madura boil» or «Madura 
foot» (a chronic infection involving the subcutaneous tissue, skin and contiguous bone) stems from the name of Indian 
city Madura where the disease was first described by British physicians in 1846. Another example is the term «tennis 
elbow» (severe pain in the elbow joint) which spread after it was first described in 1882 by Dr. Morris upon the case 
study of a tennis player. In this context, it is necessary to bear in mind that metaphorical and metonymical transfers 
are sometimes closely interrelated. 

Within the structure of metaphors, the emotionally colored information is better absorbed. Therefore, physicians 
apply such terms as «cobbler’s chest»; «pigeon breast»; «Turkish saddle» and so on. It is necessary to bear in mind 
that emotional connotation depends on the speaker’s attitude towards the concept; therefore, it may be both positive 
and negative [2, p. 13]. However, negative connotations are particularly undesirable in medical terms, since they may 
be associated with possible development of iatrogenesis, that is, a disease caused by careless words or actions of a 
doctor or another member of medical personnel, adversely affecting the psyche of the patient. A number of special 
nominations carry negative emotions and even sound offensive («beef heart»; «barking cough»; «frog abdomen» and 
the like). In this connection, such terms should not be applied in front of patients or their relatives. 

The universal categories generating metaphorical terms in medicine can be grouped as follows: biomorphic 
(anthropomorphic, zoomorphic and botanical metaphors), sociomorphic, and geo-meteorological metaphors. 
Biomorphisms represent the most productive group of metaphorical terms. Biomorphic metaphors include 
anthropomorphic, zoomorphic and botanical subcategories. 

It is necessary to observe that anthroponymization is one of the major tendencies in the process of metaphorical 
term formation [11, p. 30]. In medicine, the anthropometrical principle is implemented in the somatic and household 
subclasses. Somatic metaphors are related to the human body: «blind gut»; «wisdom tooth»; «molecular death»; 
«dental neck»; «waist of heart» (the middle segment of the cardiac silhouette in a chest X-ray); «mind blindness» (a 
cognitive disorder in which an individual is unaware of others’ mental states) and the like. The household subclass 
includes the following medical terms: «pericardial sac»; «saddle nose deformity» (a condition where the support 
of the nose is weakened whereby the nose is «saddled» in the middle); «lacrimal sac»; «Douglas’s pouch» (a deep 
peritoneal recess between the uterus and the upper vaginal wall anteriorly and the rectum posteriorly); «cracked pot 
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sign» (late hydrocephalus, in which percussion of the skull evokes a «jagged» sound); «bone spur» (a bony growth 
formed on the normal bone); «mantle dentin» (outer portion of dentin bordering the enamel or cementum of the tooth); 
«shovel-shaped teeth» (a special form of incisors most commonly found in mongoloids); «dental arch» (the curve of 
the row of teeth in each jaw); «cobbler’s chest» (a congenital deformity, producing a sunken appearance of the chest); 
«hand of the obstetrician» (the cramped and coned posture of the hand and fingers seen with carpal tetany in acute 
hyperventilation syndrome) and the like. 

Meanwhile, medical zoomorphic metaphors usually express the assessment of the affected functional systems 
of human body by means of animalistic images, for example: «elephantiasis» (a disease that is characterized by the 
thickening of the skin and underlying tissues); «cat scratch disease» (benign inoculation lymphoreticulosis, most 
commonly found in children following a scratch or bite from a cat); «dromedary gait» (a rolling, high-stepping gait 
with protrusion of the buttocks due to excessive lordosis); «goose skin»; «crocodile tears syndrome» (an uncommon 
consequence of recovery from Bell’s palsy where faulty regeneration of the facial nerve causes sufferers to shed 
tears while eating); «bird face» (postnatal dwarfism with a small head, narrow bird-like face and a beak-like nose); 
«pigeon breast» (a deformity of the chest characterized by a protrusion of the sternum and ribs) and the like. Botanical 
metaphors are formed by the names of the plants, their parts or fruits: «nettle rash» (an eruption on the skin resembling 
the condition produced by stinging with nettles); «Adam’s apple»; «nutmeg liver» (a liver dysfunction due to venous 
congestion); «nerve root»; «hay fever» (allergic rhinitis); «maple syrup urine disease» (an inherited disorder in which 
the body is unable to process amino acids); «tooth bud»; «mulberry molar» (a dental condition, characterized by 
multiple rounded rudimentary enamel cusps on the permanent first molars) and so on. 

Geo-meteorological metaphors are also quite widespread within the medical terminology: «eye ground»; 
«pancreatic islet»; «geographical tongue» (an inflammatory condition of the mucous membrane of the tongue, with 
the patches resembling the islands of an archipelago); «chromosome map» (a systematic, semiabstract representation 
of the physical position of loci on a karyotype) and others. It should be noted that this category often displays a strong 
tendency to combine metaphorization and metonymization: «spring conjunctivitis» (a recurrent, bilateral, and self-
limiting inflammation of conjunctiva, having a periodic seasonal incidence); «river blindness» (a disease caused by 
infection with the parasitic worm Onchocerca volvulus which lives near rivers); «Mongolian spots» (dark-bluish or 
mulberry-colored spots on the lower back, observed in newborn infants, most commonly in Asians); «Turkish saddle» 
(a saddle-shape depression in the sphenoid bone of the human skull); «tropical sprue» (a disorder that occurs in 
warmer climates, often associated with enteric infection and nutritional deficiency), etc. 

It is necessary to observe that plenty of metaphorical terms in Ukrainian or Russian may not be reflected in 
the English language: for instance, «вовча паща» («волчья пасть») is rendered quite neutrally («cleft palate»). 
Meanwhile, transformations from one metaphorical category into another are also quite possible, for example, «вітря-
на віспа» («ветряная оспа») (meteorological metaphor) is rendered both as «waterpox» (meteorological metaphor) 
and «chickenpox» (zoomorphic metaphor). Furthermore, divergences within a certain metaphorical category can be 
observed: for instance, «курячі груди» («куриная грудь») as opposed to «pigeon breast». Hence, these metaphors 
are motivated by the complex associative relations within different speech communities and their everyday practical 
experience. 

Sociomorphic metaphors constitute yet another productive group of terms. This category contains proper names and 
abstract notions related to the social being of men: «gene library» (a collection of DNA fragments of one organism); 
«Gothic palate» (an abnormally highly arched palate); «emergency hormone» (referring to adrenaline because it is 
released by the adrenal glands under the conditions of stress or excitement); «Napoleon’s hat» (the shape of adrenal 
glands); «Habsburg jaw» (mandibular prognathism) and the like. In this context, a vast majority of metaphors is 
formed by means of the «culprit» concept: «culprit artery» (coronary artery, «responsible» for the development 
of myocardial infarction); «culprit vessel» (the one which compresses the root of the trigeminal nerve); «culprit 
nerve root»; «culprit disorder» and so on. In immunology, the «culprit» concept is widely used for identification 
of medications and substances which trigger the hypersensitivity reaction. As a matter of fact, the culpability of 
medications is an extensively studied field of immunology and allergology: «In some cases, the culprit substance 
may not be identified or patch testing by an allergist may be necessary» [6, p. 284]; «Once the eruption has occurred, 
it may be necessary to discontinue the culprit medication and treat the eruption with a potent topical corticosteroid» 
[5, p. 825]; «In most instances, discontinuing the culprit medication leads to complete resolution of the problem» [9, 
p. 128] and so on. 

Thus, the study of metaphorization mechanisms in medical terminology enables us to reveal the origin of 
metaphorical meanings, as well as their common directions of development. Medical terminology is characterized 
by extensive use of metaphorical terms which form a separate corpus with its own laws, typological characteristics 
and models. The analyzed metaphorical terms perform nominative function, filling the empty conceptual gaps and 
thus providing the names of physiological phenomena or pathologies by means of already known words. Moreover, 
these terms perform the function of emotional evaluation which is based on negative or positive characteristics of 
a concept. The understanding of profound metaphorical mechanisms of term formation promotes the mastering of 
medical terminology, contributes to the development of clinical thinking and enhancement of professional outlook. 
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СПЕЦифІКА РЕАлІЗАЦІЇ КОМУнІКАТиВнОГО КОДЕКСУ нА САйТАХ нОВин

У статті розглядаються особливості реалізації комунікативного кодексу на сайтах новин. Визначено, що 
у прагненні маніпулювати свідомістю читачів автори новин часто нехтують успішністю комунікації. 

Ключові слова: інтернет-комунікація, сайт новин, комунікативний кодекс, девіантна мовленнєва одиниця. 

В статье рассматриваются особенности реализации коммуникативного кодекса на сайтах новостей. 
Определено, что в стремлении манипулировать сознанием читателей авторы новостей часто пренебрегают 
успешностью коммуникации. 

Ключевые слова: интернет-коммуникация, сайт новостей, коммуникативный кодекс, девиантная рече-
вая единица. 

The article is devoted to specifics of the realization of the communication code on news sites. It is determined that 
writers often neglect communication success to manipulate the consciousness of news readers. 

Keywords: Internet-communication, news site, communication code, deviant speech unit. 

Однією з найбільш привабливих для дослідника сфер мовознавства сьогодні вважається інтернет-лінгвіс-
тика. Мова в інтернеті набуває нового звучання, специфічних форм реалізації, що відкриває можливості для 
глибокого вивчення традиційних об’єктів. З погляду інтернет-лінгвістики цікавим є аналіз новинного дис-
курсу, оскільки це один з найпопулярніших інтернет-дискурсів. Новини в інтернеті, як і в реальному житті, 
оточують людину всюди. Якщо Ви перевіряєте пошту, спілкуєтесь з друзями, то важко не помітити добірку 
новинних анонсів, що пропонують такі сайти. Існує думка, що новини в Мережі поступово витісняють дру-
ковані видання [3, с. 114]. Все це є тими факторами, що зумовлюють зростання інтересу вчених до новинних 
сайтів і актуальність даної теми. 

Новинні інтернет-ресурси мають певні особливості: відсутність цензури, жорсткої залежності від формату 
видання [5]; гіпертекстовість [1, с. 4; 7, с. 168; 8, с. 8; 9, с. 21; 10, с. 4]; електронна форма, що дозволяє спрости-
ти процес друку, зекономити час [9, с. 15]; інтерактивність [1, с. 4; 4, с. 7; 7, с. 168; 8, с. 8; 9, с. 21]; можливість 
архівування [1, с. 4; 4, с. 7; 7, с. 168; 8, с. 8]; можливість електронного пошуку [1, с. 4; 8, с. 8]; можливість по-
стійного доступу з будь-якої точки світу [1, с. 8; 4, с. 7; 6, с. 15; 7, с. 169; 8, с8; 9, с. 15]; мультимедійність [1, с. 
8; 7, с. 168; 8, с. 8; 9, с. 21]; необмежений тираж [9, с. 15]; низька собівартість [7, с. 169; 9, с. 15]; оперативність 
[1, с. 8; 4, с. 7; 7, с. 168, 9, с. 18]; персоналізація (здатність інтернету забезпечувати інформацією згідно з упо-
добаннями користувачів) [13, с. 233]. До мінусів новин у мережі зараховують: нехтування мовними нормами 
[5]; спрощення мови [5; 8, с. 11]; уривчастість, використання жаргону, термінів [5] тощо. 

Мета статті – проаналізувати особливості реалізації комунікативного кодексу на сайтах новин. 
Під комунікативним кодексом розуміють «певну систему критеріїв (стандартів), за якими розробляють 

судження, оцінки, та принципи (правила), які регулюють мовну поведінку мовців під час комунікативного 
акту» [12, с. 80]. Зазначені вище особливості сайтів новин безумовно впливають на функціонування комуні-
кативного кодексу. 

Як відомо, у складі комунікативного кодексу є два критерії [12, с. 80]: 
1) критерій істинності (означає, що картини дійсності, які репрезентує мовець, як мінімум, не спотворені);
2) критерій щирості (вказує на те, що картини дійсності, предста влені мовцем, справді відображають його 

ставлення до дійсності). 
На думку Є. Клюева, «ігнорування обох критеріїв робить контакт неможливим. Однак різні наміри мовців 

перебувають у складній взаємодії з цими критеріями і неоднаково впливають на контакт. Так, комунікативний 
(мовлен нєвий) намір мовця «пустити плітку» порушує обидва критерії. Проте якщо цей мовленнєвий намір 
презенто вано вміло і адресат не розкриває підступності партнера під час мовленнєвої взаємодії, контакт від-
бувається. Комунікативний акт зовні виглядає успішним, хоча насправді його класифікують як «акт здійсне-
но, але він пустий» (Дж. Остін)» [12, с. 80]. Такі викривлені акти часто зустрічаємо на новинних сайтах. Проте 
важко погодитися з думкою Дж. Остіна, що «вони – пусті». Оскільки навіть беззначний текст може мати 
сенс (за результатами нашого експерименту). Хибні новини теж містять достатньо інформації для читача, а 
смислове навантаження значно збільшується, якщо реципієнт вміло користується контекстом. Наприклад: 
«Международные наблюдатели не засекли нарушений со стороны России на украинской границе» [11 з по-
силанням на Газета.ru]. Для читача-росянина це заспокійлива новина. Для українця – можливо, обурлива. Для 
лінгвіста такий текст девіантний (такий, що припускає варіанти тлумачення через неспівпадіння сенсу та зна-
чення мовленнєвих одиниць у його складі), що може свідчити про його неправдивість. Девіантним цей текст 
стає через використання лексеми «засекли» (за словником у п’ятому значенні «Разг. Заметить, обнатужить» 
[2, с. 344]) замість нейтральної «помітили» (за словником у першому значенні «Увидеть, обнатужить, обра-
тить внимание, подметить» [2, с. 333]). 

Провідними принципами комунікативного кодексу вважають принцип увічливості та принцип кооперації 
[12, с. 81]. Реалізація цих принципів також може деформуватися на сайтах новин. У классичному розумінні 
«принцип увічливості» – це сукупність соціальних умінь, головна мета котрих – створення умов, за яких 
комуніканти в межах контакту відчувають доцільність (підтвердження) своїх мовленнєвих дій [12, с. 81]. 
Щодо принципу кооперації – коли співрозмовники, що належать до однієї культури, керуються певними при-
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пущеннями, що можна сказати і чого не слід говорити в тій чи іншій ситуації – то існує чотири максими [12, 
с. 87-89]:

1. Максима повноти інформації – не менше і не більше, ніж потрібно. 
2. Максима якості інформації – намагайся, щоб висловлення було істинним. 
3. Максима релевантності – не відволікайся від теми. 
4. Максима манери – уникай незрозумілих висловів, неоднозначності тощо. 
Ці максими майже завжди різною мірою порушуються на сайтах новин. Обсяг інформації, що містить но-

вина, визначається не потребами адресата, а політикою сайту. Для прикладу порівняйте: «В Москве осталось 
снести 255 пятиэтажек» та «Запад в ступоре: что опять замыслил Путин«. Ці новини з одного випуску 
Рамблер. ру від 27. 07. 2014. Проте перший текст – неідеологізований та цілком зрозумілий, тоді як другий 
– політичного змісту, незрозумілий зовсім, навіть не несе нової інформації. Якщо дешифрувати девіантні 
мовленнєві одиниці, то зміст другого тексту зводиться до «У Западних країнах не знають, що задумав Путін». 
Нічого нового. Ще Ф. Тютчев у 1866 р. писав про це: «Умом Россию не понять…». 

Максими якості інформації та релевантності порушуються, коли нам анонсують одну новину, а посилан-
ня пропонує іншу або взагалі не новину. Наприклад: «Неожиданный поступок Ротару восхитил всю Рос-
сию«[11]. Скориставшись гіперпосиланням (http://otvetin.ru/rotaru.html), дізнаємося, що один з фанів співачки 
пропонує їй одружитися, проте Ротару серйозно цю пропозицію не розглядає та лишати кар’єру не збираєть-
ся. Що ж такого несподіваного та захопливого у цій новині? Нічого. І автор це розуміє та навмисно викривляє 
факти, щоб заінтригувати побільше читачів. 

Дотримання максими манери не властиве для сайтів новин. Проаналізувавши більше 9 тис. заголовків, ми 
встановили, що більше 5 тис. з них містять незрозумілі вислови, неоднозначності, непотрібне багатослів’я, 
тобто те, що ми називаємо «девіантні мовленнєві одиниці». 

Отже, реалізація комунікативного кодексу на сайтах новин має свої особливості, що зумовлені специфі-
кою новинних сайтів та ідеологією їх авторів. Використовуючи девіантні мовленнєві одиниці, продуценти 
прагнуть маніпулювати свідомістю читачів, нехтуючи при цьому істинністю, щирістю та кооперацією. Такі 
маніпуляції виявляються успішними за умови відповідної організації контексту. 
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СТРУКТУРнІ ПАРАМЕТРи КРиТиЧниХ ЗАУВАжЕнЬ  
В АнГлОМОВнІй нАУКОВІй СТАТТІ

У статті аналізуються структурні параметри критичних зауважень у провідному жанрі англомовного 
наукового дискурсу – статті. Встановлено, що за складом критичні зауваження подані двома типами: згор-
нутими, котрі містять лише основну частину – висловлення негативної оцінки, – та розгорнутими, в яких 
окрім обов’язкової основної частини наявна додаткова, де вказується на потребу та / або шляхи усунення 
виявленого порушення. Додаткова частина може передувати основній, йти за нею або розміщуватися й у 
препозиції, і в постпозиції. Вивчено частотність застосування виокремлених типів критичних зауважень в 
англомовній науковій статті. 

Ключові слова: англомовний науковий дискурс, жанр, стаття, критичне зауваження, негативна оцінка, 
структурні параметри. 

В статье анализируются структурные параметры критических замечаний в ведущем жанре англоязычного 
научного дискурса – статье. Установлено, что по составу критические замечания представлены дву-
мя типами: свернутыми, которые содержат только основную часть – высказывание негативной оцен-
ки, – и развернутыми, в которых кроме обязательной основной части присутствует дополнительная, где 
указывается необходимость и / или способы устранения обнаруженного недостатка. Дополнительная часть 
может предшествовать основной, идти за ней или размещаться и в препозиции, и в постпозиции. Изучена 
частотность использования выделенных типов критических замечаний в англоязычной научной статье. 

Ключевые слова: англоязычный научный дискурс, жанр, статья, критическое замечание, негативная 
оценка, структурные параметры. 

The article analyzes structural parameters of critical remarks in the leading genre of English-language scientific 
discourse – article. It has been found out that, on the basis of their structure, critical remarks can be classified into 
two types: compressed critical remarks which contain only the main part – a negative evaluative utterance (-s) – and 
expanded critical remarks which, in addition to the main part, include supplementary part indicating the need and / or 
ways of eliminating shown-up shortcomings. The supplementary part can go before the main part, can follow it or can be 
both in preposition, and in postposition. Critical remark type frequency in research articles in English has been studied. 

Key words: English-language scientific discourse, genre, article, critical remark, negative evaluation, structural 
parameters. 

Сучасність вимагає від лінгвістів дослідження різноманітних аспектів англомовної наукової комунікації, 
що спричинено зростанням ролі науки для розвитку суспільства, поширенням глобалізаційних процесів та 
набуттям англійською мовою статусу lingua franca. Водночас вивчення англомовного наукового дискурсу як 
типу інституційного дискурсу належить до одного з найбільш актуальних напрямів сучасного мовознавства 
– дискурсології. Вчені досліджують англомовний науковий дискурс як у цілому, так і за окремими компонен-
тами [3; 4; 10 і т. д.], зокрема велика увага приділяється вивченню жанрів англомовного наукового дискурсу 
[5; 11 та ін.], з-поміж яких провідним визнана наукова стаття [14; 6 і т. д.]. 

Одним з обов’язкових компонентів сучасної англомовної наукової статті є критика [1, с. 6], оскільки будь-
яка наукова праця є розвитком чи спростуванням раніше визнаних положень, полемікою з іншими напрямка-
ми чи окремими вченими [2, с. 66]. 

Критика вже неодноразово потрапляла у фокус уваги низки зарубіжних дослідників [13; 7–9; 12 та ін.], 
проте згадані розвідки не охоплюють усієї проблематики. Зосібна, наскільки нам відомо, структурні характе-
ристики критичних зауважень до цього часу ще не були об’єктом спеціального дослідження, а тому потребу-
ють подальшого вивчення. 

Мета цієї статті полягає у вивченні структурних параметрів критичних зауважень в англомовній науковій 
статті та розробці типології критичних зауважень за їхніми структурними характеристиками. 

Об’єктом аналізу є критичне зауваження в англомовній науковій статті, а предметом виступають струк-
турні параметри критичних зауважень. 

Матеріалом дослідження слугували 1027 критичних зауважень, отриманих з 350 статей з 10 гуманітарних 
дисциплін, опублікованих в електронних наукових журналах Великої Британії та США за 2009–2011 рр. 

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

У результаті аналізу фактичного матеріалу було встановлено, що КЗ в англомовній науковій статті окрім 
основної частини – висловлення негативної оцінки (ВНО), часом можуть містити й додаткову частину – ви-
словлення, яке (-і) об’єктивує (-ють) підстави негативної оцінки та вказує (-ють) на необхідність та / або 
шляхи подолання наявних вад. Тобто можемо розглядати КЗ як одно- або двоскладну структуру, причому в 
останньому випадку виникає необхідність з’ясування зв’язків між складниками КЗ. 

За наявністю / відсутністю додаткової частини в КЗ виокремлюємо такі два типи критики, як згорнутий і 
розгорнутий. 

Згорнуті КЗ (приклади 1–3) містять у своєму складі лише основну частину: 
(1) He failed to consider the trade relations of Nigeria with these advanced countries, especially in crude oil which 

is the major export commodity. 
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(2) The spectropolitical phantamolization or spectralization of radical culture in the Romantic period has been 
undervalued by critics. 

(3) Previous studies of depression, anxiety and stress on people in institutions of learning focused mainly on 
teachers and school administrators (e. g. 23, 24, 25). Most of these studies were on stress rather than depression 
and anxiety. The studies that investigated depression, anxiety and stress in university students dealt mainly with non-
trainee teachers rather than student teachers (both preservice and inservice). 

Розгорнуті КЗ (приклади 4–6) включають у себе основну та додаткову частини. (Тут і далі основну части-
ну КЗ – ВНО – підкреслюємо прямою, а додаткову частину – пунктирною лінією). 

(4) But while these answers are readily operationalizable, they aren’t very satisfactory because they don’t tell us 
anything about the state of the actual documentation. 

У цьому прикладі додаткова частина об’єктивує підстави негативної оцінки. 
(5) Although the results provide new insights to current research, this field is far from well developed, and a 

continued research effort is needed to understand organizational knowledge, knowledge management process, 
entrepreneurship process and their integrated influences on firms’ innovation performance. 

Це КЗ містить додаткову частину, в якій указується на необхідність усунення наявного недоліку шляхом 
проведення подальших досліджень. 

(6) Despite the reliability of this method which could easily be used at a national level it is often not possible to 
use it for price level calculation at regional levels – usually because of lack of data. It is necessary to modify the 
methodology for regional price level computation purposes according to data availability in particular member states 
(there is a problem of regional consumption basket data gathering and scope of regional prices observed). 

Фрагмент (6) є прикладом КЗ, у додатковій частині якого об’єктивована причина виникнення недоліку 
(usually because of lack of data), указано на необхідність його усунення (It is necessary), а також на можливі 
шляхи такого виправлення (to modify the methodology for regional price level computation purposes according to 
data availability in particular member states). 

У кількісному відношенні згорнуті КЗ (84,91 %) помітно домінують над розгорнутими КЗ (15,09 %). 
Залежно від розташування додаткової частини відносно основної – перед нею чи після, – розгорнуті КЗ 

поділяємо на препозитивні, постпозитивні та комбіновані. 
У препозитивних КЗ основна частина розміщена перед додатковою, наприклад:
(7) Ernestina de Champourcin‘s only published novel La casa de enfrente (1936) has received scarce attention 

from the scholars of literature. One of the reasons behind this critical neglect is the fact that the novel came out less 
than two months before the beginning of the Civil War. Even though the initial reaction to La casa de enfrente seems 
to have been favorable (Landeira 32-3), the tragic events of the war, as well as Champourcin‘s exile, plunged the 
novel into oblivion. 

(8) This argument, however, is not sound since the extent of foreign borrowings into CA and their acceptability or 
naturalization is obscurred by the large timeframe in which it happened and «by the degree to which foreign elements 
have extended to be assimilated to the root-pattern system of the morphology and also by the organizing principles of 
Arabic dictionaries, whereby assimilated borrowings are listed under a theoretical ‘root’» (305). 

 (9) Our study was limited to a five-year observation period; it is advised that as more data become available, a 
much longer observation period should be considered to enhance insight. 

У постпозитивних КЗ основна частина міститься після додаткової:
(10) <…> the factors that led to the current results are unknown. For this reason, the present findings should be 

treated as preliminary. 
(11) Although efforts were made to recruit as many participants as possible from the population of educational 

professionals, only those who had the time and interest in participating completed out surveys. This process of self 
selection for participation means we cannot generalize from this sample to make any claims characterizing the 
population of all educational psychologists and other education professionals. 

(12) Notably, this study includes a higher number of female patients, so the findings could possibly be accounted 
only by this subgroup of subjects. Also, the lack of assessments at the first week after treatment initiation might be an 
additional limitation. Finally, another limitation is that the study has been mainly based on self-report with a possible 
biasing effect of the current mood. 

У комбінованих КЗ основна частина розміщена у пре- й постпозиції відносно додаткової частини або на-
впаки:

(13) It may be that female participants in the present study were aware of their decreased willingness to help 
kin and friends in violent situations and therefore compensated by circling greater altruism ratings for the non-
violent situations. This seems unlikely, but it could be possible since all participants were presented with all altruism 
examples. Therefore this may represent a limitation of this study and perhaps future research could use altruism type 
as a between-subject variable to examine if this is the reason for the significant effect. 

У цьому прикладі КЗ складається з основної частини – одного ВНО, а також додаткової частини, що у препо-
зиції до основної актуалізує підстави негативної оцінки, а у постпозиції – вказує на необхідність подальших дій.

(14) Many scholars who assess this concern, however, base their inquiries on an assumption that the labor force 
status of mothers is a proxy for time with children (see Huston & Aronson, 2005 for a review). This appears to 
be a faulty assumption, as recent evidence has effectively demonstrated employed mothers often reduce their time 
investment in other areas, such as housework (Bianchi, 2000), in order to maintain time with their children. <…> 
By acknowledging working mothers’ strategies to protect their time with children, it is apparent that many have 
overestimated the reduction in time with children as a function of employment status. 
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У фрагменті (14) між двома ВНО, що складають основну частину КЗ, міститься висловлення, яке об’єктивує 
підстави негативної оцінки та формує додаткову частину КЗ, котра розташована постпозитивно відносно пер-
шого ВНО – складника основної частини – та препозитивно відносно другого. 

За результатами підрахунків, у 45,16 % розгорнутих КЗ додаткова частина реалізована препозитивно, у 
37,42 % – у комбінований спосіб та у 17,42 % – постпозитивно. 

Перспективою роботи є компаративні дослідження структурних параметрів критичних зауважень в ан-
гломовних та україномовних наукових статтях. 
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РЕКлАМА МІСТ У СУЧАСнОМУ КОМУнІКАТиВнОМУ ПРОСТОРІ

Стаття присвячена дослідженню вербальних та іконічних засобів передачі інформації, що вживаються 
з метою реклами міст. Значну увагу приділено ролі візуальної інформації в створенні рекламного тексту. На-
водяться реальні приклади невербальних маркерів, що використовуються у популяризації іміджу мегаполісів 
у сучасному комунікативному просторі. Вивчений експліцитний і імпліцитний зв’язок між вербальними і ві-
зуальними елементами, досліджені особливості прагматичного впливу рекламних текстів на адресата. 

Ключові слова: рекламний текст, креолізований текст, вербальний елемент, візуальний елемент, графіч-
не зображення. 

Статья посвящена исследованию вербальных и иконических средств передачи информации, используемых 
для рекламы городов. Значительное внимание уделено роли визуальной информации в создании рекламного 
текста. Приводятся реальные примеры невербальных маркеров, которые используются в популяризации 
имиджа мегаполисов в современном коммуникативном пространстве. Изучена эксплицитная и имплицитная 
связь между вербальными и визуальными элементами, исследованы особенности прагматического влияния 
рекламных текстов на адресата. 

Ключевые слова: рекламный текст, креолизованный текст, вербальный элемент, визуальный элемент, 
графическое изображение. 

The article examines the phenomenon of verbal and nonverbal markers as the productive means of city advertising. 
Thorough attention is paid to the role of visual means in creation of advertising texts. Practical examples of nonverbal 
markers that are used for popularizing of metropolis image in modern communicative area are offered. Explicit and 
implicit connection between verbal and visual elements is studied. The article contains the analysis of advertising texts 
pragmatic infl uence on addressee. 

Key words: advertising text, creolized text, verbal element, visual element, graphic image. 

Сучасні умови розвитку медіаринку, процеси конвергенції, виробництва і розповсюдження інформації 
призводять до інтенсивного розвитку системи ЗМІ, невід’ємною частиною якої стає реклама [6, с. 209]. У її 
основі закладені інформування, з одного боку, і переконання – з іншого. 

Характерною рисою рекламних текстів мегаполісів є імплікація прагматичного значення, яке маркується 
граматично, локалізується на рівні речення та полягає в імпліцитному способі вираження ілокутивної сили 
речення та змісту рекламного тексту в цілому [4, с. 12]. Маркерами імпліцитної інформації в рекламі міст 
є вербальні та візуальні елементи із яскраво вираженими семантикою та символізмом. Вербальне повідо-
млення характеризується особливим способом мовної організації, всі компоненти якої об’єднані семантикою 
переконання та спонукання. Вибудовування асоціацій із привабливим для адресата реклами символом часто 
здійснюється за допомогою поєднання вербального наповнення рекламного тексту із відповідним ілюстра-
тивним супроводом без допомоги будь-якого топографічного засобу. Так, агенція Blue Travel, маючи на меті 
вразити споживачів оригінальністю, створила декілька подібних рекламних повідомлень, які є креативними 
та шокуючими водночас. В першу чергу увагу привертає похмурість кольорової гами невербальної частини, 
яка створює відповідний настрій у реципієнта. Ядро реклами – зображення чоловіка за ґратами, який обіймає 
Біг Бен (Рис. 1); який сидить біля стіни зі Статуєю Незалежності (Рис. 2); який, сидячи на пристані, тримає на 
руках Ейфелеву вежу (Рис. 3), є самодостатніми для розкриття змісту повідомлення. 

  

  Рис. 1     Рис. 2    Рис. 3

Витіснення можливих негативних емоцій здійснюється завдяки залученню символічних зображень куль-
турних пам’яток, які у більшості сучасних освічених людей відразу викликають відповідні асоціації. Крім 
того, закликаючи відвідати столицю Великобританії, Нью Йорк та Париж реклама апелює до адресата через 
вживання заперечного речення Nothing can take your trip away, яке надає повідомленню категоричності, зу-
мовлює персуазивний вплив. 

Реклама інтертекстуальна за своєю природою, в ній ілюстративно-візуальну частину складають малюнки і 
зображення, знайомі аудиторії [5, c. 17]. Фактично, комбінування відомого реципієнту зображального елемен-
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ту з назвою міста та слоганом послужило основою для реклами таких міст як Сідней (Рис. 4), Лос-Анджелес 
(Рис. 5), Ванкувер (Рис. 6). 

 

  Рис. 4        Рис. 5

Рис. 6

У рекламі міст, створеній швецьким агентством Camp David Film, простежується незакінченість повідо-
млення. Запропонований слоган Live the Language спонукає реципієнтів до його критичного осмислення та 
самостійного трактування. Інтенцією ‘автора’ є викликати бажані позитивно-оцінні асоціації з містом через 
вживання алітерації, яка певною мірою підкреслює тісний зв’язок між компонентами висловлювання. 

Туристична компанія переслідує певні цілі, а саме – проінформувати адресата та спонукати його до дії – 
здійснити подорож. Досягнення мети адресантом відбувається через застосування певних комунікативних 
стратегій і тактик, які допомагають подати інформацію у привабливому вигляді і, як наслідок, сформувати 
попит на місто. Цінність рекламного тексту полягає у тому, що він виконує дві функції: інформативну та спо-
нукальну, кожна з яких реалізується завдяки залученню вербального або невербального компоненту реклам-
ного повідомлення. Наприклад, візуальна складова реклами Парижу (Рис. 7) завдяки своїй інформативності 
та атрактивності дозволяє викликати бажані позитивно-оцінні асоціації. 

Рис. 7

Персоніфікація клієнта, його важливість та щира турбота про нього передається через вербальний компо-
нент You travel with your mind everyday. Wouldn’t it be nice if your body could follow? Завдяки залученню особово-
го та присвійного займенника другої особи здійснюється апелювання до емоцій адресата, що підсилює емотив-
но-експресивну функцію рекламного тексту [1, C. 186-187], викликає необхідний психологічний стан адресата 
та сприяє встановленню максимально довірливих стосунків між учасниками комунікативного процесу. 

Загальновідомо, що фахівці у галузі туризму, намагаючись поширити інформацію про місто, застосовують 
різноманітні мовні та немовні засоби, які апелюють до сучасних цінностей, привабливих моделей поведінки 
людей. Зокрема стилістичні та риторичні фігури дозволяють ефективно впливати на формування емоційно-
естетичного сприйняття рекламної інформації. Наприклад, у нижченаведеному рекламному тексті (Рис. 8) 
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вжитий повтор, який допомагає вплинути на переконання адресата реклами. Комунікативна інтенція – спо-
нукати адресата до дії, передана імперативним реченням Travel low cost, but travel. But використовується з ме-
тою протиставлення, яке фактично нейтралізується повтором лексеми travel. Головним меседжем все ж таки 
залишається Travel low cost, що є основною метою реклами. Експресивний потенціал реклами розкривається 
завдяки оригінальній комбінації символу Москви – Собору Василя Блаженного із стереотипним образом ро-
сійського юнака в шапці вушанці на його фоні. 

Рис. 8

Реклама, яка розрахована на декілька секунд уваги адресата, не в змозі надати вичерпної інформації про про-
дукт рекламування, тому основне завдання рекламодавців полягає в тому, щоб скористатися досвідом та зна-
ннями, які цільова аудиторія вже має [3, с. 173]. Використання у рекламному тексті логотипу міста Нью Йорк 
– I♥NY, який має високий асоціативний потенціал та апелює до відповідних культурологічних знань адресата, 
сприяє правильній інтерпретації рекламного тексту. Зображення Емпайр Стейт Білдінг (Empire State Building) 
(Рис. 9) або Статуї Незалежності (Рис. 10), по-перше, компенсує нестачу вербальної інформації; по-друге, має 
перлокутивний ефект, оскільки відображає ціннісні орієнтації та культурний досвід спільноти. Реклама роз-
рахована на те, щоб заінтригувати глядачів, оскільки у вербальній частині повідомлення Something’s missing 
without you here немає жодної згадки про предмет рекламування. Прислівник місця here стимулює реципієнтів 
до критичного осмислення повідомлення, спонукає їх додумати та вгадати можливий пункт призначення. 

 

 

     Рис. 9    Рис. 10

Особливістю наведених рекламних повідомлень є прагматична поліфункціональність, яка реалізується за 
допомогою синтаксичного наповнення й іконографічних елементів, що незмінно супроводжують такі тексти. 
Комбінація вербальних та невербальних компонентів реалізує передачу естетичної, образної, емоційної та 
оцінної інформації про місто. Зокрема Д. П. Чігаєв [5] підкреслює, що в сучасній рекламі велику роль віді-
грає шрифтовий символізм – умовний зв’язок між шрифтовим оформленням тексту та його конотативним 
забарвленням. 

Способи використання виражальних функцій шрифту в рекламі можна поділити на дві групи: топографе-
міка (механізми варіювання площинної синтагматики тексту) і супраграфеміка (зміна гарнітури шрифту). До 
виражальних засобів топографеміки відносять регістрові виділення слів та окремих літер, стандартні способи 
виділення (курсив, напівжирний шрифт, підкреслення), розрядку, ущільнення, закреслення, зміну розміру 
шрифту, просторове розташування вербального тексту, перевертання певних літер [5, с. 17]. Використання 
літер різного регістру привертає увагу адресата, а застосування різних кеглів дає можливість організувати 
інформацію за ступенем важливості (Рис. 11, Рис. 12, Рис. 13). 
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  Рис. 11     Рис. 12     Рис. 13

Використання курсиву (Рис. 14), зокрема, виконує атрактивну функцію та полегшує сприйняття невелико-
го обсягу інформації. 

Рис. 14

Особлива виразність зображуваного досягається також завдяки простим реченням, в яких автор враховує 
соціально-психологічні особливості адресата: Life is exciting Hong Kong will take your breath away; імператив-
ним – в яких лише гіпотетично окреслює свого потенційного адресата: Leave as a couple, return as one (Рис. 15). 

Рис. 15

Великі літери, як правило, виконують презентаційну функцію повідомлення, оскільки позначають пред-
мет рекламування, в нашому випадку, назву міста (Рис. 16, Рис. 17, Рис. 18, Рис. 19). 
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   Рис. 16        Рис. 17
 

   Рис. 18       Рис. 19

Вибір різного регістру літер в межах однієї реклами є досить поширеним графічним прийомом, завдяки 
якому відбувається привертання та фіксація мимовільної уваги людини. Такі функції є характерними і для 
напівжирного шрифту (Рис. 20, Рис. 21, Рис. 22), який до того ж сприяє декодуванню інформації реципієнтом 
і запам’ятовуванню рекламної інформації в цілому. 

  

  Рис. 20     Рис. 21     Рис. 22

Акцентуюча функція кольору у вищенаведених прикладах (Рис. 17, Рис. 19, Рис. 20) полягає у виділенні 
значимих частин тексту. У ряді випадків колір не лише виділяє, але і маркує найбільш важливі місця вербаль-
ного ряду реклами [5, с. 19]. 

Виражальні можливості супраграфеміки є більш різноманітними, ніж можливості топографеміки. Так 
само як і зображення, гарнітура шрифту є одним з головних семіотичних кодів у креолізованому тексті [2]. 
Використання відповідної гарнітури шрифту, правильно підібраної до тексту, не лише допомагає як найкраще 
подати інформацію, а й додає смислових відтінків через візуальне сприйняття. 

Так, саме вербальний ряд Travel Paris The City of Love Bonjour!, який написаний різною гарнітурою шриф-
ту (Рис. 23) бере участь у реалізації позитивного позиціонування предмета рекламування. Фіксація слова або 
речення засобами супраграфеміки дозволяє ніби почути голос адресанта, привабливо подати інформацію. 
Наявність у рекламному тексті метафоричної назви міста The City of Love та червоний напис Paris викликають 
однакові асоціації, сприяють емоціогенності повідомлення. 

Рис. 23

Шрифт з вензелями, наприклад, формує образ старовини, витонченості, естетичної цінності і т. п. (Рис. 24)

Рис. 24
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Оскільки завдання реклами – сприяти просуванню міста на міжнародній арені, в семантичній структурі 
рекламного тексту зустрічається спонукання відвідати його: Visit San Francisco Come see the city of Unrivaled 
Quality! Знак оклику, зокрема, бере участь як в пунктуаційному оформленні вербального тексту, так і є части-
ною ілюстративно-візуального ряду реклами. 

Таким чином, взаємозв’язок чітких і зрозумілих компонентів параграфемного, вербального і візуального 
рядів сприяє ефективному просуванню міст в комунікативному середовищі. Використання візуальних еле-
ментів у поєднанні з дейктичними знаками, простими синтаксичними конструкціями максимально спрощує 
процес сприйняття рекламних повідомлень, яким притаманна прагматична поліфункціональність. 
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КлЮЧОВІ ПАРАМЕТРи ДІАлОГІЧнОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Стаття присвячена вивченню міжособистісної діалогічної взаємодії. У ній систематизуються лінгвальні та 
екстралінгвальні, зокрема інтрасуб’єктні та екстрасуб’єктні, чинники, які впливають на формування діалогу. 

Ключові слова: міжособистісна комунікація, діалог, лінгвальні та екстралінгвальні параметри діалогу. 

Статья посвящена изучению межличностного диалогического взаимодействия. В ней систематизиру-
ются лингвальные и экстралингвальные, в частности интрасубъектные и экстрасубъектные, параметры, 
влияющие на формирования диалога. 

Ключевые слова: межличностная коммуникация, диалог, лингвальные и экстралингвальные параметры диалога. 

The article represents a study of personal dialogic interaction. The given taxonomy embraces lingual and extra-
lingual parameters of dialogue formation, intrapersonal and extrapersonal in particular. 

Key-words: personal interaction, dialogue, lingual and extra-lingual parameters of dialogue. 

Спілкування між декількома особами, міжособистісна комунікація, грає визначальну роль у формуванні 
індивіда як людини розумної, людини емоційної та людини соціальної. Остання іпостась є надзвичайно важ-
ливою для сучасного світу, в якому часом до болючості актуальною стала проблема порозуміння. А оскільки 
останнє стає можливим лише у процесі взаємного обміну інформацією, що веде до збалансування когнітив-
них картин світу комунікантів як умови збалансування їх діяльності, різнобічне вивчення міжособистісної 
комунікації, зокрема її базової форми – діалогу, стає пріоритетним напрямом наукових пошуків. 

Діалогічна комунікація неодноразово ставала об’єктом мовознавчих розвідок. Зокрема увагу дискурсив-
них студій було спрямовано на дослідження логіко-семантичного (В. З. Демьянков, С. В. Засєкін, Л. М. Ми-
хайлов, Л. П. Чахоян), функціонально-семантичного (В. Д. Девкин, В. З. Демьянков, А. Е. Левицький; М. Л. 
Макаров, О. В. Падучева), структурно-семантичного (Б. І. Федоров, Н. Ю. Шведова), інтонаційного (А. М. 
Антипова, А. Д. Калита), когнітивного (Е. О. Беляева, В. С. Григорьева, Л. Ф. Ваховська, О. В. Тарасова), 
модального (Н. Д. Арутюнова, Н. М. Сафонова), синтаксичного (Л. Л. Федорова, Л. П. Чахоян), тема-рематич-
ного (А. Б. Агиева), аксіологічного (Н. В. Гончарова), комунікативного (Н. Г. Воронцова, Л. М. Михайлов, Г. 
Г. Почепцов, Дж. Серль, І. С. Шевченко), прагматичного (В. В. Богданов, В. В. Бузаров, О. С. Кубрякова, Н. 
І. Формановська), метакомунікативного (М. М. Бахтін, І. Т. Вепрева, А. М. Синіцина), презентаційного (О. В. 
Оляніч), невербального (Г. Є. Крейдлін, І. І. Серякова), психолінгвістичного (Є. Ф. Тарасов, О. О. Залевська), 
лінгвофілософського (М. М. Бахтін, В. С. Библер, Г. Маркузе), соціокультурного (В. С. Библер, А. Г. Гуроч-
кина, В. В. Красных, М. Ю. Олешков), гендерного (Н. Д. Борисенко; Є. І. Горошко), міжкультурного (О. О. 
Тимбай, С. Ю. Тюрина), естетично-емоційного (М. М. Бахтін) аспектів діалогічного мовлення. 

Подана стаття має на меті систематизацію ключових лінгвальних та екстралінгвальних параметрів діало-
гічної взаємодії, і має розв’язати завдання описати роль лінгвальних та екстралінгвальних чинників у форму-
ванні діалогу, а також класифікувати параметри діалогічної взаємодії. 

Усі особливості прототипового діалогу пов’язані з його специфікою як дискурсивного утворення, що ви-
никає в результаті усного спонтанного мовлення співрозмовників, яке відбувається у визначених умовах [2] 
з метою досягнення комунікативної або предметної мети. Діалогічна взаємодія розглядається як комплексний 
вид діяльності, що охоплює комунікативно-соціальний, комунікативно-психологічний, комунікативно-ре-
гулятивний та інтерактивний види діяльності мовців, а тому характеризується за цілим рядом параметрів 
лінгвального (мовно-мовленнєвого) та екстралінгвального характеру. 

і. Лінгвальні особливості діалогічного мовлення великою мірою визначаються тим, що діалог як базова 
форма розмовного мовлення відрізняється непідготовленістю і виступає основною сферою реалізації принципу 
мовної економії, що зумовлює специфічний інвентар використовуваних мовних і мовленнєвих одиниць [4, с. 7]. 

Серед лінгвальних особливостей діалогу виділяємо:
1) лексичні особливості. Однією з особливостей діалогічного мовлення вважається його обмежений во-

кабуляр. Те, що однією з характеристик діалогу є наявність спільної апперцепційної бази, визначає непотріб-
ність мобілізації усіх слів, які мали б бути мобілізовані для виявлення такого самого мисленнєвого комплексу 
в умовах монологічного мовлення [10, с. 36]. Серед вербальних його ознак зазначають також наявність го-
тових мовленнєвих одиниць та заповнювачів мовчання, фразеологічність, нормативність / ненормативність 
лексики [1, с. 132; 7, с. 13]. 

2) синтаксичні особливості. Побудова діалогу здійснюється за використання найрізноманітніших типів 
речень: активно використовуються запитання, відповіді, спонукальні речення, речення з приєднувальними кон-
струкціями, зчепленням, нанизуванням, розгортанням тощо [8]. Усі вони можуть реалізуватися в повній формі, 
чи підлягати трансформаціям, оскільки обов’язкова для вираження думки двочленність судження отримує у 
діалозі своєрідне «переломлення». Поряд с висловленнями, які актуалізують обидва обов’язкових компоненти 
судження, у діалозі постійно зустрічаються обмежено короткі репліки, які втілюють судження асоціативно, 
опосередковано [3, с. 35]. Відповідно одиниці діалогу можуть не співпадати за своїм структурно-семантичним 
оформленням з мовними та мовленнєвими одиницями, вживаними в кодифікованому мовленні [4, с. 7]. 

Характерною рисою діалогу є активне використання у ньому простих за структурою речень, які скла-
даються з невеликої кількості слів, – різного роду неповних речень [3, с. 5-6; 7, с. 13]. У них структурно 
© О. О. Борисов, О. Г. Васильєва, 2014



157Серія «Філологічна». Випуск 48

невід’ємні частини можуть опускатися, коли відбувається уявна переорієнтація на елементи оточення: осо-
бливості ситуації комунікації, словесний широкий і вузький контекст, пресупозицію. Проте така трансформа-
ція здійснюється з урахуванням меж скорочень, що допускаються граматикою мови [3, с. 158]. 

3) текстові особливості. Діалог як продукт скоординованої мисленнєво-мовленнєвої діяльності двох або 
більше співбесідників є зв’язним текстом, якому притаманні всі основні риси надфразової єдності. До числа 
текстових параметрів діалогічної взаємодії можуть бути включені віднесеність до певної сфери людського 
спілкування; характер тематики (одна тема, її підтеми) та деталізація комунікативної розробки теми/підте-
ми, кількість творців тексту (діалог, трилог, полілог), функціонально-стильовий регістр (розмовний, діловий 
тощо); ступінь підготовленості співбесідників до мовленнєвого акту [6, с. 7; 7, с. 14];

4) дискурсивні особливості діалогу безпосередньо пов’язані з умовами його виникнення. По-перше, роз-
гортання теми не може бути реалізоване лише одним співрозмовником у зв’язку з його мовленнєвою нездат-
ністю або дефіцитом даних; по-друге, партнери відчувають потребу або у (взаємному) вираженні поглядів, 
переживань, вражень, або в узгодженні дій із вирішення конкретної проблеми [7, с. 6; 9, с. 116]. 

Продукування діалогічного мовлення визначається рядом комунікативних функцій діалогу, серед яких за-
пит інформації; пропозиція; надання інформації; обґрунтування власної точки зору, взаємне переконання; 
спонукання до різного роду дій. При цьому, кожна з цих функцій реалізується за допомогою специфічного 
набору мовних і мовленнєвих засобів і є домінантною у певному типі діалогу [7, с. 6]. 

Відповідна взаємодія відбувається в конкретних соціокультурних та просторово-часових рамках, а тому 
константними компонентами ситуації спілкування визначаються: комуніканти, об’єкт розмови, соціальний 
контекст, фонові знання. Важливо, що ситуація комунікації не є статичною: під впливом соціальної перцепції, 
інформаційного обміну, дій комунікантів і сторонніх осіб, тварин, функціонування механізмів і под. конфі-
гурація комунікативної ситуації постійно змінюється. Зазначеним пояснюються непослідовність реплік, об-
мовки, лабільність, заповнення вимушених пауз тощо. 

Як бачимо, діалог володіє широким набором специфічних характеристик, що стосуються його лінгвальної 
природи. Ці мовно-мовленнєві особливості не в останню чергу визначаються екстралінгвальними параметра-
ми ситуації комунікації, і, з іншого боку, самі впливають на невербальну організацію діалогу. 

ІІ. Екстралінгвальна зумовленість мовленнєвого акту може бути інтрасуб’єктною та екстрасуб’єктною. 
Як внутрішні, так і зовнішні по відношенню до комунікантів фактори визначають успішність протікання 
комунікації, спрацьовують у різні моменти часу та у різній послідовності для забезпечення оптимальності 
виконання комунікативних завдань мовців. 

1. Серед екстрасубєктних факторів виділяємо:
• безпосередність / опосередкованість контакту. Можливість безпосередньо контактувати один з одним, 

перебуваючи в одній і тій самій ситуації комунікації, обумовлює безпроблемне протікання діалогу: співбесід-
ники мають змогу використовувати невербаліку, а також дейктичні одиниці. Якщо ж співбесідники не бачать 
один одного під час розмови (наприклад, по телефону, в темряві, через бар’єр), відключаються візуальний та / 
або кінестетичний канали зв’язку. Це призводить до неможливості вплинути дією, нівелює зворотній зв’язок, 
а з іншого боку, викликає потребу додаткового вербального пояснення того, що можна було б передати за 
допомогою жестів, міміки тощо; 

• просторово-предметна організація простору впливає на структуру висловлень, оскільки, з одного 
боку, створює психологічне тло комунікації, а з іншого, – підтримку для дейксису та невербаліки;

• часова зумовленість комунікації. Відчуття часу грає не останню роль у формуванні та міні реплік у 
діалозі. Необмеженість часу для розмови передбачає розмірене розгортання бесіди, що дозволяє краще та 
ґрунтовніше сформулювати необхідне судження, а це передбачає багатослів’я, можливі відхилення від теми, 
наведення порівнянь, зіставлень, уточнень, побіжних зауважень, використання довших пауз тощо. Навпаки, 
поспіх й нестача часу приводять до недбалості мовлення, деформації синтаксису, обривам, перебиванню, 
використанню надкоротких конструкцій, відмови від точності у слововживанні, синонімізації та естетичної 
обробки мовлення, що продукує помилки та обмовки. Від цейтноту може постраждати необхідна ясність та 
зрозумілість так само, як і дотримання етикетних норм;

• ступінь офіційності обстановки впливає на мовне втілення розмови, підвищує або зменшує необхід-
ність контролю за мовленням, змушуючи слідувати нормам етики та літературності;

• типовість комунікативної ситуації в межах офіційного та неофіційного середовища спілкування (уро-
чистості, свята, ювілей, купівля квитків тощо) пов’язані зі специфічними мовленнєвими засобами: мовна по-
ведінка у таких випадках, є соціально прописаною, ритуалізованою, що означає відбір стандартних доцільних 
фраз, лексичних одиниць, інтонації, дотримання правил, пов’язаних з дозволом або забороною;

• фактор національної специфіки також зумовлює протікання діалогу, що виражається в особливостях 
семантичного навантаження використовуваних мовних одиниць, мови тіла, етикетних та ритуальних форм 
[див. 3, с. 7-8; 10]. 

2. У діалогічному дискурсі як формі безпосереднього спілкування конкретних осіб у певній життєвій си-
туації виключно важливими стають інтрасуб’єктні чинники, що тлумачаться як внутрішній стан суб’єкта чи 
якості його особистості [5]. Оформлення мовлення може істотно змінюватися залежно від особливостей як 
мовця, так і слухача. 

Слід розрізняти відносно стабільні та змінні інтрасуб’єктні чинники [див. напр., 3, с. 8-9; 7, с. 10-13]. 
До стабільних чинників відносимо: 
• біологічні: фізичні особливості, рівень фізичного розвитку;
• психо-ментальні: психічний склад (увагу, пам’ять, темперамент, вольові якості тощо), розумові й мовні 

здібності, ерудицію;
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• соціальні: державну, класову і професійну належність, належність групам за інтересами; ідеологію; со-
ціальні ролі. У залежності від них особа набуває статусу класового, соціального, професійного, який визначає 
манеру ведення розмови та «межі дозволеного» в конкретній комунікативній ситуації;

• соціокультурні: виховання, морально-етичні установки, освіту, естетичні принципи, імідж, комунікатив-
ну компетенцію. Соціокультурні чинники типово набуваються у першій третині життя особи і потім практич-
но не змінюються протягом усього життя. Вони зумовлюють рівень володіння літературною мовною, нормою 
та вживанням доцільних мовних і невербальних засобів у відповідних ситуаціях, знання та дотримання етике-
ту, і взагалі здатність підтримувати комунікацію з тим чи іншим співрозмовником;

• лінгвогеографічні: індивідуальну своєрідність мовлення, що сформувалася під впливом територіальних 
особливостей мови та мовлення лінгвоспільности;

• індивідуальні-особистісні. Пріоритети, принципи, інтереси, хобі, а також характер стосунків співроз-
мовників зумовлюють ступінь розгортання та інтенсивність протікання спілкування, оскільки визначають 
тематику розмови, оцінку та реакцію на почуту репліку співрозмовника. 

Серед змінних чинників виділяємо: 
• фізіологічні: фізіологічний стан (втомленість, хвороба, відчуття легкості тощо), що є базою для спро-

можності на тому чи іншому рівні виконувати комунікативну діяльність у конкретній ситуації; 
• ситуативно-психологічні: психічний та емоційний стан, настрій, налаштованість на комунікацію. Вони є 

надзвичайно рухливими і часто змінюються протягом комунікативного акту. Психологія діалогізування зумов-
лена частою зміною ролей мовця та слухача, використанням різних способів мисленнєво-мовленнєвої діяльнос-
ті – від мимовільного клішування до обґрунтованої побудови висловлення (твердження, заперечення) [7, с. 13]. 

До факторів психологічного типу відносимо також процеси сприйняття мовлення співрозмовника та орі-
єнтування в ситуації, процеси формування змістової сторони висловлення тощо. Відповідні фактори знахо-
дять своєї конкретизації у ряді інших ознак. Йдеться про різноаспектну оцінку комунікативного акту, що 
формує особистісне ставлення до змісту повідомлення та партнера по комунікації і впливає на невимушеність 
розмови, адже мовленнєва поведінка учасників діалогу є взаємозалежною [там само, с. 10-13]. 

• ситуативно-комунікативні: Комунікативні інтенції, інтерес до предмета розмови, пресупозицію; рівень 
міжособистісного розуміння; комунікативну позицію; невербальну поведінку (міміка, кінесика, проксеміка 
тощо); рівень дотримання правил комунікації. 

Тож, протікання діалогічного спілкування є завжди детермінованим. У цьому процесі ключову роль віді-
грають екстралінгвальні фактори, які «задають координати» для реалізації лінгвальних. Базовими або фо-
новими є екстрасуб’єктні чинники, які визначають напрямки розгортання комунікативної ситуації, визна-
чають ті чи інші мовні й мовленнєві засоби, якими користуються комуніканти для досягнення поставленої 
кінцевої мети. Саме вони актуалізуються першими після виникнення потреби особи розпочати спілкування. 
Інтрасуб’єктні фактори являють собою особистісну складову комунікації. Вони підключаються за умови обо-
пільного усвідомлення їх мовцями, визначаючи довжину й успішність діалогічного комунікативного акту. 

Таким чином, діалогічне спілкування носить об’єктивно-суб’єктивний характер. Воно є комплексною, 
складною різнорівневою системою миттєвого об’єднання факторів різного типу, які виформовують дискурсив-
ну субстанцію діалогу. Комуніканти спільно вимушені орієнтуватися в системі координат з трьох векторів, що 
формують правила соціальної взаємодії: особистісні прагнення – соціально-надситуативна обстановка – ін-
дивідуально-ситуативна обстановка. Вивчення впливу цих факторів на комунікацію як на внурішньокультур-
ному, так і на міжкультурному рівнях є надзвичайно перспективним у межах різних лінгвістичних напрямів. 
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ПРАГМАТиЧнІ УСТАнОВКи АДРЕСАнТА В ДІлОВиХ ДОКУМЕнТАХ

У статті розглядаються прагматичні установки з характерними акцентними лінгвальними одиницями в 
текстах ділових документів. 

Ключові слова: установка, інтенція, лінгвальні одиниці, адресант. 

В статье рассматриваются прагматические установки с характерными акцентными лингвистическими 
единицами в текстах деловых документов. 

Ключевые слова: установка, интенция, лингвистические единицы, адресант. 

The article highlights the pragmatical placing with typical linguistic units in the texts of official paper. 
Key words: placing, intention, linguistic units, sender. 

Наявність певних мовних засобів в будь-якому тексті, і тому числі в тексті ділових документів, диктується 
прагматичними аспектами і мотивуючими цілями комунікантів. Тут на перший план виступає адресант, що 
керує «мовною діяльністю і виробляє для цього цілий ряд стратегій, правил, оперативних систем». До цього 
можна додати: «Дослідження людського фактору можна пов’язати з аналізом породження мовленнєвого про-
цесу і прослідкувати прямий і безпосередній вплив людини на мову і на її використання [2, c. 17]. 

Вивчення мови з прагматичної точки зори приводить до аналізу намірів комунікантів, їх цілей, розуміння 
вихідних установок адресанта. Стверджується, що прагматичне значення таких установок акцентуються у 
мовленні адресантом і є об’єктом прагматики. 

Результати багатьох досліджень доводять нам про існування ієрархії семантичного синтаксичного та праг-
матичного рівнів мовних знаків, серед яких саме прагматичний рівень керує іншими рівнями, «нашаровуєть-
ся» на інші рівні, причому прагматичний рівень включає такі важливі елементи як «комунікативна інтенція, 
комунікативний ефект і установка на адресата [4, c. 145]. 

Саме така ланка «автор – вихідний текст» характеризується відношенням, яке називається «комунікативною ін-
тенцією або прагматичною мотивацією тексту». Якщо ж розглянути наступну ланку «текст-адресат», тут виникає 
ще одне прагматичне відношення – прагматичний ефект, але ці дві ланки звичайно взаємопов’язані [4, c. 146]. Та-
ким чином, трьом елементам мовленнєвого акту – адресанту, тексту і адресату – відповідають три взаємопов’язані 
елементи: комунікативна інтенція (мета комунікації), функціональні параметри тексту і комунікативний ефект [4, 
c. 147]. Як відомо, інтенція відноситься до екстралінгвістичних факторів текстотворення. Інтенцію розглядають 
як «установку на зміст майбутнього висловлювання». Інтенція – це сполучення «потреби, мотиву і мети» [1, c. 
53]. Буде незайвим сказати, що адресант, маючи свою інтенцію, від якої залежить наповненість тексту,повинен 
ураховувати і інтенцію адресату, який очікує отримати текст з певними компонентами. Це очікування адресант на-
магається задовольнити заради отримання прагматичного ефекту. Іншими словами, адресант намагається досягти 
своєї мети, здійснюючи певну діяльність, яка визначається потребами та мотивом того ж адресанта. 

Одним із основних прагматичних понять є прагматична установка, яка, з одного погляду, є наступним ета-
пом в комунікації і розуміється в психології як готовність особи до певних дій. Дослідники прагматики тексту 
вважають, що це – мета повідомлення, яка зумовлює визначення лінгвістичних характеристик. Ця установка 
лежить в основі відбору мовних одиниць та їх комбінацій. З другого погляду, прагматична установка – це за-
програмований намір адресанта здійснити вплив на адресат [3, c. 8]. 

Слід зазначити, що будь-який текст може мати декілька прагматичних установок зі своїми власними мов-
леннєвими засобами вираження для створення певного прагматичного ефекту. Такі мовленнєві засоби на-
зиваються акцентними лінгвальними одиницями. В свою чергу до кожної прагматичної установки може 
передувати декілька інтенцій адресанта, тому прагматична установка адресанта розглядається як складова з 
низки певних прагматичних стратегічних інтенцій. 

Основні типові прагматичні установки в текстах ділових документів з їх відповідними інтенціями та ак-
центними лінгвальними одиницями адресант використовує для реалізації своєї мети. 

Вступна установка акцентує намір адресанта повідомити адресату тему повідомлення. Вона зумовлена 
декількома інтенціями. Прагматичними головними інтенціями вступної установки є повідомлення інформації 
даного тексту з метою зорієнтувати адресата для адекватного та швидкого сприйняття повідомлення; надання 
інформації щодо запланованих дій у майбутньому. Наприклад:

We refer to recent discussions between representatives of Logistics UK Ltd (the «Client») and Groupe-K 
(«Executor») concerning possible development of the_____________ project in Kyiv, Ukraine (the «Project»), 
possibly with Executor’s advisory services. 

Вступні установки інтенції адресанта цього ділового листа мають прагматичні установки: по-перше, на-
гадати адресатові про підписання певної угоди і налаштувати його на сприйняття деталей цієї угоди. Така 
прагматична установка реалізується в акцентній лінгвальній одиниці у вигляді дієслова refer, яке використо-
вується у теперішньому часі; по-друге, уточнити обмеження вступної інформації: вказати суму угоди, назвати 
представників і дату угоди, актуалізувати повідомлення:

We refer to the loan agreement for up to USD 10,000,000 between LLC «Euronal», Ukraine (the «Borrower») and 
European Bank(«EB») dated 16 October 2011 (the «Loan Agreement») with the operation number 22868. В даному 
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прикладі при укладені угоди оголошується сума угоди та вказуються сторони-учасники. Таким чином, акцен-
туються важливі моменти угоди для адресата і формується фокус сприйняття повідомлення. 

Тематична прагматична установка містить інтенцію підготувати адресата до сприйняття головної теми 
повідомлення в деталях. Зазвичай така прагматична установка реалізується на початку текстів, а в нашому 
випадку на початку ділових листів і договорів, хоча в залежності від інтенцій адресанта, це не являється за-
кономірністю:

This Engagement Letter describes the scope of advisory services that Executor will perform to the Client («the 
Advisory Services») and the main terms and conditions thereof. Як бачимо із прикладів, акцентною лінгвальною 
одиницею даної прагматичної установки в ділових листах являється дієслово у теперішньому часі describe. У 
договорах про надання послуг, вербальна реалізація тематичної установки акцентується за допомогою речен-
ня з лексемою «provide»: The Company shall provide Consultant and/or its representatives with the following:…. 

Детальноексплікативна прагматична установка реалізовує інтенцію адресанта, щоб детально 
експлікувати,відобразити всі деталі повідомлення для реалізації найкращого сприйняття повідомлення. Ак-
центні лінгвальні одиниці такої установки майже завжди розташовуються в середині тексту. Типовими лінг-
вальними одиницями детальноексплікативної установки є заголовки пунктів договорів або листів з лексемами 
term, liability, final provisions, miscellaneous, subject of the contract, responsibilities of the company, payment order, 
force-majeure circumstances, validity of the contract і т. д. 

легітимна установка адресанта, яка характерна для ділових документів, відображає інтенцію адресанта 
ділового тесту повідомити адресату про законність підписаної угоди і при виникненні певних неузгоджень, 
сторони мають керуватись законами країни, де підписувалась угода. Надамо текстові ілюстрації такої праг-
матичної установки:  

  This Engagement Letter shall be governed by the laws of England and Wales …. 
  This Agreement shall be governed by and construed in accordance with English law. 
 З наданих прикладів видно, що прагматична установка служить для повідомлення адресата про законну 

направленість документу, причому установка реалізується в типовій синтаксичній одиниці: This Agreement 
shall be governed by…

Мотивуюча прагматична установка містить декілька інтенцій адресанта, одна із найпоширеніших – пере-
конати адресата щодо вигід, які отримує адресат при укладенні договору. 

2. 1. The Company is responsible for rendering the following services to the Client:
2. 1. 1. Acting as the UK based representative for all related matters connected with European Bank (EB) project 

financing issues;
2. 1. 2. Consultation on questions concerning commercial activity and management; 
2. 1. 3. Marketing analysis and ascertainment of public opinion;
2. 1. 4. Advising and assisting the Client on the selection of 3rd party advisers and counsel where appropriate 

within the UK; assisting in subsequent fee negotiations; scope of works; due diligence requirements where relevant 
and ongoing;

2. 1. 5.uk legal advice in connection with the Client relationship with overseas companies;
2. 1. 6. Providing the Client with varied legal consultations, information, and strategic advice on various questions; 
Ще одна інтенція адресанта – довести свою спроможність вирішення проблеми, з якими адресат може 

стикнутися:
КМ Europe shall indemnify and hold the Agent harmless for any damages, losses and/or costs that the Agent may 

suffer and/or incur by following КМ Europe or Yang Ming’s specific instruction. 
Наприклад, при пропозиції щодо ділової послуги, адресант переконує адресата про виконання всіх 

зобов’язань взятих на себе а тому тут реалізується інтенція – виконати обіцянки та обов’язки щодо виконання 
певних умов договору:

КМ Europe shall provide the Agent with necessary and timely information regarding each vessel’s schedule, ports 
of call, cargo information and trade policy to allow the Agent to provide an efficient service. 

Одна із актуальних інтенцій адресанта – вказати, чи є він учасником даної угоди або іншої ділової сфери. 
Ця інтенція входить до прагматичної установки особистої/колективної участі. Для вираження такого типу 
прагматичної установки використовується категорія особи. Поширене використання форми першої особи 
множини в ділових документах пояснюється двома типами інтенції адресанта при написанні тексту ділового 
документу – особистісна участь у перемовах або кооперативна. Тут можна говорити про інклюзивне викорис-
тання першої особи однини (коли адресант включає у подію як себе так і адресата) і таким чином, заохочує 
адресата до спільного прийняття рішення. Природно, напрошується припущення, що тут реалізовується екс-
пліцитність адресанта. Ексклюзивне використання першої особи множини розуміється таким чином, що не 
дивлячись на використання we, він виключає участь інших комунікантів і має на увазі тільки себе. Тоді з екс-
пліцитністю межує імпліцитність адресанта. Наприклад:

We undertake that we will promptly notify you if the Appointment is terminated or of any change to our address 
from that shown on this letter. 

В даній частині листа директор компанії, використовуючи займенник we, попереджає про можливі зміни 
призначеної зустрічі. З одного боку, це може свідчити про його скромність,з іншої сторони, скоріш за все, 
адресант дотримується норм написання ділових листів. Це ж стосується і присвійного займенника our, коли 
адресант висловлює саме свою думку і в той же час, не виключає участь інших комунікантів в даній події. 
Представимо на розгляд приклад інклюзивного використання займенника we:
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We refer to recent discussions between representatives of Logistics UK Ltd (the «Client») and Groupe-H 
(«Executor») concerning possible development of the_____________ project in Kyiv, Ukraine (the «Project»), 
possibly with Executor’s advisory services. 

Адресант посилається до недавнього обговорення щодо розвитку певного проекту, згадуючи представни-
ків всіх сторін і підкреслюючи участь адресата у даній події, застосовуючи займенник we. 

Таким чином, ми довели важливість коректного використання і інтерпретації таких акцентних лінгвальних 
одиниць як займенник we та our. 

Прагматична установка особистої участі може акцентуватись і за допомогою активного або пасивного 
станів. Можна з повною на те підставою стверджувати, що,використовуючи активний чи пасивний стан, адре-
сант може переслідувати різну мету, впливаючи на адресанта. Розглянемо частину листа з використанням 
активного стану:

This Agreement covers services of general agency in the Territory, including but not limited to the duties of 
marketing, operations, accounting and finance as stipulated hereinafter. 

Ця частина тексту доводить нам, що адресант не має ніякого відношення до даної події або, більш точніше, 
не приймає участі в ній. Адресант тільки констатує певні факти, намагаючись не акцентувати свою роль у да-
ній події. Прагматична мета адресанта у такому випадку – привернути увагу до предмету (теми) обговорення. 
Інший вплив адресанта проглядається у випадку використання пасивного стану без використання агента дії 
(об’єкт дії – імпліцитний):

Empty containers shall be stored at VFR mainly for their subsequent delivery to the container terminal of the 
Enterprise in Commercial Sea Port. 

Отже, будь-який текст може мати декілька прагматичних установок зі своїми власними акцентними лінг-
вальними одиницями, тобто тими мовленнєвими засобами, які створюють прагматичний ефект, причому для 
різних типів текстів існують свої типові прагматичні установки з їх відповідними інтенціями та акцентними 
лінгвальними одиницями. 
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ЗМІнА ТЕМи ЯК ТАКТиКА КОнфлІКТнОГО ДІАлОГІЧнОГО ДиСКУРСУ

 У статті освітлюються питання комунікативної поведінки мовців у ситуації конфліктного спілкування. 
Увага фокусується на конфліктних стратегіях і тактиках (зокрема на тактиці зміни теми) та їхній мовлен-
нєвій реалізації в українському літературному діалогічному дискурсі. 

Ключові слова: діалогічний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, конфліктна між-
особистісна мовленнєва взаємодія. 

В статье освещаются вопросы коммуникативного поведения в ситуации конфликтного общения. Вни-
мание сфокусировано на конфликтных стратегиях и тактиках собеседников (особенно на тактике смены 
темы) и их речевой реализации в украинском литературном диалогическом дискурсе. 

Ключевые слова: диалогический дискурс, коммуникативные стратегия и тактика, конфликтное меж-
личностное речевое взаимодействие. 

This article analyzes communicative behavior of the speaker within Ukrainian literary dialogical discourse. 
Attention is being focused upon conflict strategies and tactics (espessially topic change) and their speech representation 
in the aspect of communicative interaction. 

Key words: dialogical discourse, communicative strategy, communicative tactics, conflict interpersonal speech 
interaction. 

Усе різноманіття форм людської комунікативної взаємодії зводиться до співробітництва чи суперництва. 
Природньо, що найоптимальнішим і найбільш ефективним є гармонійне злагоджене спілкування, в якому 
мовці намагаються уникнути протиріч, або (якщо це неможливо) залагодити їх шляхом взаємних поступок чи 
пошуку компромісу. Досягнення порозуміння в умовах конфліктного ускладненого діалогу можливе завдяки 
використанню його учасниками спеціальних стратегій, тактик і прийомів залагодження протиріч та зменшен-
ня напруги. 

Проблема вивчення комунікативних стратегій і тактик поведінки знайшла своє місце у працях вітчизняних 
лінгвістів А. Д. Бєлової, А. Р. Габідулліної, О. В. Герасименко, А. В. Корольової, І. І. Морозової, В. В. Про-
копенко, Л. Л. Славової, Г. М. Федюк, І. А. Юшковець та психологів і педагогів В. А. Кручек, Л. І. Морської, 
Д. Г. Терещук. Серед зарубіжних спеціалістів виділяємо такі імена, як О. С. Іссерс, І. І. Гулакова, І. В. Пєвнє-
ва, М. Лутьєхармс, С. Фаєрх і Дж. Каспер та ін., які досліджували стратегії поведінки у конфлікті й тактики 
впливу на співрозмовника. Попри наявність досить великої кількості праць, слід відзначити брак досліджень 
комунікативної поведінки співрозмовників на матеріалі української мови. 

У цій статті за мету поставлено опис тактики зміни теми, що функціонує в українському літературному 
діалогічному дискурсі й має дуальний характер: або врегулювання взаємостосунків діалогічних партнерів, 
або ескалацію конфлікту між ними. 

Комунікативна поведінка в умовах ускладненого конфліктного спілкування полягає, за словами психоло-
гів і конфліктологів, у дотриманні співрозмовниками стратегій суперництва (конкуренції, боротьби, напору), 
уникання (відхід, ігнорування), пристосування (поступливості), компромісу та співпраці (кооперації, інтегра-
ції) [3, с. 30; 8, с. 15]. 

У лінгвістиці стратегії комунікативної поведінки отримали назву конфронтаційної, нейтральної та коо-
перативної, що виділяються на основі психологічних установок проти співрозмовника, його ігнорування чи 
конструктивності з ним. Конфронтаційна стратегія зорієнтована на те, щоб активно і самостійно домагатися 
власних цілей/інтересів, не звертаючи уваги на інтереси діалогічного партнера. Ця стратегія демонструє праг-
нення одного з учасників спілкування взяти перевагу, самоутвердитися, нав’язати своє бачення і рішення про-
блеми, не прагнучи до спільних дій. Нейтральна стратегія мовленнєвої поведінки характеризується наявністю 
в одного з мовців (або в кожного з них) установки на ігнорування партнера, прагнення уникнути спілкування з 
людиною, яка потенційно налаштована заподіяти комунікативну незручність співрозмовникові. Кооператив-
на стратегія спрямована на комунікативне співробітництво і передбачає пом’якшення мовленнєвої поведінки 
мовця з метою зменшення ризику виникнення конфліктних ситуацій [6, с. 267]. 

Деякі дослідники вважають за доцільне виділення кооперативних і конфронтаційних стратегій, оминаючи 
стратегії нейтралітету, оскільки усі стратегії підпорядковані двом цілям – урегулюванню конфлікту чи його 
ескалації. Тому в діалогічному дискурсі доцільно виділяти лише дві стратегічні лінії комунікативної поведін-
ки: конфліктну (некооперативну, конфронтаційну) та неконфлікту (кооперативну) [5; 9, с. 161]. 

Стратегії, як відомо, реалізуються через тактики і прийоми – конкретні мовленнєві дії мовця, обмежені 
лише певним етапом його комунікативного контакту з адресатом і спрямовані на здійснення комунікативного 
впливу на нього, на досягнення бажаного ефекту чи на запобігання небажаного результату як окремої (неза-
гальної) комунікативної мети мовця в межах конкретного типу дискурсу [1, с. 100–101]. 

Зміна теми, згідно з одними дослідниками, є тактикою регуляції, що існує в межах кооперативної стратегії 
[3, с. 47]. Разом із тим зміну теми розглядають як прийом тактики ухилення від відповіді в межах конфрон-
таційної стратегії, насамперед у політичному дискурсі. Цей прийом називається ігноруванням питання, коли 
мовець ухиляється від надання запитуваної інформації та намагається спрямувати розмову в інше русло, змі-
нити тему [5]. Думаємо, дуальність поглядів на статус зміни теми має право на існування, оскільки «у реаль-
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ній комунікації стратегії і тактики перетинаються, накладаються одна на одну залежно від мінливих параме-
трів дискурсу» [9, с. 162]. Це означає, що «у спілкуванні комуніканти часто вдаються до двозначних тактик, 
які можуть бути кооперативними і конфліктними залежно від того, у межах якої стратегії їх використовують» 
[9, с. 162]. Серед двозначних тактик, окрім зміни теми, виділяють іронію, лестощі, підкуп, зауваження, про-
хання, брехню тощо. Так, напр., кооперативна функція тактики брехні (у стратегії ввічливості) має на меті не 
нашкодити співрозмовнику, показати його у привабливому вигляді. У конфліктному дискурсі брехня висту-
пає тактикою в межах конфронтаційних стратегій, напр., стратегії дискредитації. 

Зміна теми – це тактика кооперативної чи конфліктної стратегії, що виникає на основі порушення максими 
(постулату) релевантності або відношення [7, с. 12]. Згідно з цією максимою співрозмовникам не слід від-
хилятися від теми розмови й вживати релевантні, доречні висловлювання. Дотримання постулату забезпечує 
ефективність спілкування, збереження гармонійних стосунків між мовцями, а саму комунікацію характеризує 
як кооперативну. Однак порушення максими не перетворює діалог на некооперативний. Навпаки, в умовах 
конфліктного дискурсу спрацьовує правило «мінус на мінус дає плюс». Тобто, порушення максими спілку-
вання в «порушеному» (конфліктному) діалозі має на меті перетворення його на кооперативну комунікативну 
взаємодію мовців. Іншим – полярним – результатом використання в діалозі тактики зміни теми є ескалація 
конфлікту. Як зазначає О. В. Фадеєва, причина полягає у частотності використання цієї тактики: «її регулярне 
порушення провокує розвиток конфлікту, нерегулярне порушення слугує його згортанню, оскільки відхід від 
«гарячої» теми сприяє зниженню емоційної напруженості ситуації» [7, с. 12]. Наведемо приклади діалогів, в 
яких порушення максими релевантності призводить до протилежних результатів: 

1) «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА, говорить обурено: У владі безлад і незґода, міністри крадуть, депутати 
купуються й продаються – і все це з задоволенням… (Сердито сопе). От одного не розумію: нащо людині 
стільки ґрошей? ІНТЕЛІГЕНТ: – Як нащо? А знаєте, скільки коштує невеличкий острівець у теплих мо-
рях? ЛІТНЯ ТІТОНЬКА: – Острівець? Одній людині? ІНТЕЛІГЕНТ: – Чому одній, в неї родичі є. ЛІТНЯ 
ТІТОНЬКА: – В неї? ІНТЕЛІГЕНТ: – Ну, в нього, яка різниця… «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: – Що за мова 
дурна… Нічоґісінько не розбереш, про кого річ – про чоловіка чи жінку! ІНТЕЛІГЕНТ: – От і помиляєтесь. 
Взяти хоча б слово «мужчина» – це ж явно вона! «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: – Як це – вона? ІНТЕЛІГЕНТ: 
– А так. От послухайте, як воно звучить (промовляє російською) – женщіна, мужчіна… І там «вона», і там. 
Бачите? Усі ознаки жіночого роду. Слухайте ще раз, уважно – муж-чі-на. Чуєте? Явно «вона», а не «він». 
І нічого, живуть люди, розмовляють, і ця плутанина їм не заважає. «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: – Не пере-
водьте розмову на інше! Ми про ситуацію в державі розмовляємо. ІНТЕЛІГЕНТ: – То продовжуйте, ніхто 
не заважає. «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: – Е-е… я й кажу, ціни ростуть наче на дріжджах, слова по-людськи 
вимовити не можна, а ще… (Л. Данько). Як бачимо, ухилення від теми розмови і зміна її, так само, як демон-
страція нерозуміння суті обвинувачення провокують нові звинувачення і стають приводом для суперечки, 
сварки (далі в конфлікт будуть залучені інші учасники – сторонні спостерігачі). Причина цього полягає в 
тому, що зміна теми є не конвенціональною тактикою, вона тематично й інтенційно неузгоджена з попередні-
ми репліками, а тому реакція співрозмовника на неї є максимально непередбачуваною. 

2) – От ти мені цілуєш руки, але скажи мені: які це поцілунки? – Знаєш... давай покиньмо ці розмови! – Ну, 
а коли б це справа йшла про кохання, то й тоді б ти те ж саме сказав мені? – Я не вмію кохати. – Ну, добре. Я й 
не хочу, щоб ти мене кохав, я й мріяти про це не смію. Але дозволь мені кохати тебе. – Чи не час нам покинути 
цю розмову? – Ти так гадаєш? – кинула я. – Ну, а коли б... я хотіла віддатись тобі... ти взяв би мене? – Може, 
про це сьогодні не будемо говорити? – Тоді ти, може, дозволиш мені зайти до тебе завтра? Чаргар нічого не 
відповів. – Словом, ти мені рекомендуєш не чіпати цього питання і мовчати? Я мовчу. – Це краще! – сказав він і 
раптом спитав: – Ти зі мною підеш обідати? – Обідати? Який різкий перехід!.. – Але я все-таки погодилась, 
і ми вийшли на вулицю (М. Хвильовий). У прикладі введення до діалогу нової теми, ніяк не пов’язаної з темою 
сварки, розцінюється як засіб «розрядити атмосферу» й позитивно вплинути на подальші стосунки. 

Тактика зміни теми, зазвичай, використовується адресатом з метою «уникнути компрометуючих тем або 
викривити факти; не тільки для того, щоб привернути увагу <... >, а й заради того, щоб відвернути чи значно 
послабити її» [4, с. 1], щоб «відволікти увагу адресата від можливих ускладнень ситуації, що склалася» [1, с. 
102], напр. : Зоран варить каву і приносить її в ліжко з газетою. Він смішно коментує статті, щось розпо-
відає про фінансову ситуацію в світі; ти не дуже розбираєшся в фінансових деталях, але відчуваєш, що він 
говорить про них, аби не говорити про щось інше (С. Пиркало). Тема фінансової ситуації у світі, обрана 
мовцем, дозволяє оминути неприємну для чоловіка тему майбутніх стосунків із співрозмовницею, з якою у 
нього романтичні відносини. 

У конфліктній комунікативній ситуації мовець, дотримуючись соціальних норм і принципів спілкування, 
зокрема ввічливості та кооперації, одразу ж намагається змінити тему розмови, яка йому неприємна або неці-
кава, або яка може зіпсувати стосунки діалогічних партнерів, унеможливити досягнення ними взаємовигідних 
рішень, напр. : – Стріла кохання ще не пронизувала мого серця. Жало ревнощів ще не торкалося моєї душі. 
– Вірю, вірю. Краще скажи – цей галстук нічого? (О. Коломієць); – Ти гарно танцюєш. – Дякую. В тебе 
гарні груди (Ю. Андрухович); – Тож краще не згадуй про них, тим більше сьогодні, у мене сьогодні день наро-
дження, ясно? – Ясно. Де тут відлити можна? (С. Жадан); [дівчина виправдовується, що вчасно не зустріла 
хлопця]: – Чи тобі не казав Митя, що я тут?.. – Казав... Та ракета ж летіла! Ти бачив?.. (П. Автомонов) 
тощо. Як бачимо, зміна теми є своєрідним маркером небажання адресата продовжувати його (на цю тему, з 
цим партнером, «тут і зараз»). Не випадково, дослідники називають зміну теми тактикою стратегії самооборо-
ни (поряд із виправданням та експлікацією нерозуміння). За її допомогою мовець намагається нейтралізувати 
конфліктність ситуації, захиститися, не порушуючи конвенції спілкування. 
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У випадку зміни теми задля успішності комунікації мовцю необхідно правильно вгадати спрямованість 
нової теми, напр., як у діалозі між чоловіком і дружиною, які давно мають шлюбні проблеми, але дотепер уни-
кали розмови про них: БОГДАН. … Ти ніколи мене не розуміла, всі 15 років ми були чужими людьми. ГАЛИ-
НА. Бачили очі, що купували – їжте, хай повилазить! Ніхто не силував. Міг би ще років 10 почекати… може, 
знайшов би кращу, молодшу… БОГДАН. Не ображайся, Галько, я ж по правді з тобою… Хіба ми не чужі?.. 
Хіба колись були рідними? Ні, Галю… ми чужі. Ми з тобою чужі і далекі… (Галя відходить в бік. Через якийсь 
час знову підходить до Богдана). ГАЛИНА. [Полюся] Казала, що в тебе є коханка. БОГДАН (стурбовано). 
Воно ж дитя ще… базіка всякі дурниці… ГАЛИНА. Але дурниці не з повітря виникають. БОГДАН. Ти мене 
в чомусь підозрюєш? Може, ревнуєш? ГАЛИНА (насмішливо, з тоном презирства). До кого? До атомної ві-
йни?.. Адже сумніваюся, що на тебе поведеться молода красуня… Ти не вартий красуні… БОГДАН. Галю, 
перестань. Мені ще твоїх сімейних спектаклів не вистачало! І так проблем повно. Добраніч, Галю. Я 
стомився за день і хочу спати. (Іде) (А. Багряна). Як бачимо, Галина обирає нову тему (натяк на подружню 
зраду), яка тільки погіршує взаємостосунки одружжя: їх комунікація припиняється. 

На противагу попередньому прикладу (де обидва мовці були налаштовані на ескалацію конфлікту й ви-
користовували тактику зміни теми для «підливання масла у вогонь» і спрямування діалогу на свою користь), 
наступна інтеракція засвідчує, що зміна теми може бути конструктивною тактикою для і для адресанта, і для 
адресата: ПОЛЮСЯ. Максику, я так рада, що ти прийшов до мене… Мені було так фігово без тебе… а ти 
був в цей час так далеко від мене… МАКС. Ну не так вже й далеко, тобто не так вже й фар… всього за 43 
кеме від Києва. ПОЛЮСЯ. Максику, навіть якщо б ти був за тоненьким шпаклериком, це б було для мене 
дале.. тобто вері фар… МАКС. Ну, Полько, по-перше… я ж і раніше уікенди у грандфазера проводив… мала 
б звикати до цього… ПОЛЮСЯ. А що по-друге? МАКС. Про яку подругу? Грандфазер – це всього лише дід… 
ПОЛЮСЯ. Не подруга, а ПО-ДРУГЕ. Секонд тобто. МАКС. Все, проїхали… ПОЛЮСЯ. Ні, не проїхали. Ти 
хотів щось сказати… мабуть, щось важливе, якщо забув, бо люди забувають тільки все важливе… МАКС. 
О, єс-єс! ПОЛЮСЯ. Ну і що ж було по-друге? МАКС. По-друге… правильно треба казати: «тоненька шка-
плерка», а не «тоненький шпаклерик». ПОЛЮСЯ (розчаровано). Тю… Я взагалі не знаю, що це таке… про-
сто так ляпнула, бо слово красиве… МАКС. Це те, що люди приклеюють до стін, коли роблять ремонт у 
хаусі… ПОЛЮСЯ (жвавішає знову, відходить від Макса). Та холера з тим шпаклериком! Тепер вже точно 
проїхали… (А. Багряна). Фразою, що слугує перетворенню назріваючого протиріччя в консенсус є сленгізм 
«проїхали», що обопільно вживається комунікантами. 

Зміна теми не лише є тактикою комунікативної поведінки адресата й адресанта, вона – досить дієвий 
спосіб врегулювання/ескалації конфлікту з боку сторонньої (третьої) особи. Напр. : ГАЛИНА. Поліно?!! Ти 
куди це? Поліно, негайно постав сумку і поясни мені, що відбувається. ПОЛЮСЯ (покірно ставить сумку на 
підлогу). Ма, а що тут пояснювати? Я іду з дому. ГАЛИНА (гнівно). Ти сказилася? Куди ти зібралася? Ти 
можеш мені пояснити людською мовою, що ти задумала? ПОЛЮСЯ. Я буду жити з Максиком за 43 кеме від 
Києва. Прощай, мамо! І вибач за все. ГАЛИНА (кричить). Нікуди ти не підеш, шльондро мала! Я тобі зараз 
покажу, як матір не слухатися! Я тобі покажу Максика і 43 кеме! Ач, самостійного життя їй захотілося, 
від батьків захотіла звільнитися! Зараз ти в мене будеш вільною… (Галина хапає її і хоче відлупцювати. 
Заходить Василівна). ВАСИЛІВНА. Щастя-миру вашій хаті! ГАЛИНА. Доброго здоров’ячка, Василівно! 
ВАСИЛІВНА (До Поліни, яка стоїть біля валізи). Здрастуй, Полю! Куди це їдеш? До бабці?.. ПОЛЮСЯ. Ні, 
я вже нікуди не їду… (А. Багряна). Як бачимо, конфлікт між матір’ю і дочкою припинився через сторонню 
особу – Василівну, однак невідомо, чи він вичерпався і не повториться в майбутньому. Введення нової теми й 
зміна вектору розмови третьою особою допомагає примирити конфліктуючі сторони й гармонізувати стосун-
ки (принаймні, на перший погляд). 

Тактика зміни теми функціонує не лише в яскраво конфліктному діалозі, але й в спілкуванні, що тільки 
має ознаки конфліктонебезпечності. Наведемо приклад: [у кав’ярні]: МАРТА. Знаєте, у нас чомусь смерть 
стала табу, а раніше, скажімо в середні віки – до неї ставилися спокійно... ГАЛИНА. Може, ми змінимо 
тему? (Іде від неї). МАРТА (зупиняє її). Це не допоможе… Одне питання... Коли ви думали про смерть, як ви 
це собі уявляли? ГАЛИНА. По-різному... Постріл, стрибок з висоти... МАРТА. Я так само.... Але не напевне. 
У нашому місті немає дуже високих будинків. А раптом не розіб’єшся насмерть – стати калікою страшно... 
ГАЛИНА. Страшніше ніж померти? МАРТА. Мені – так. А про утоплення ви не думали? ГАЛИНА. Я добре 
плаваю... МАРТА. А про повішення? ГАЛИНА. Ні. Це точно ні. МАРТА. Мені теж не подобається. От якби 
був пістолет. Натиснув на курок – і все... ГАЛИНА. Дорого? МАРТА. У нашому місті не продають зброю. 
Це треба якось підпільно діставати, а я на таке не здатна... ГАЛИНА. А я не здатна більше слухати цю 
маячню... (Галина відходить, спостерігає, як та відречено бовтає склянкою, тоді повертається, підсідає до 
неї). Послухайте… Ви правда, хочете... піти з життя?.. Не хочу втручатися, але… Раптом, я можу чимось 
зарадити? МАРТА.... Навіть не знаю з чого почати... Убийте мене... ГАЛИНА (відсахнулася) Досить. Це 
вже занадто. Я мала на увазі допомогу жити... МАРТА.... Я небагата, але ви не думайте, що я хотіла ско-
ристатися вашою добрістю і то все... Я можу заповісти вам дещо... У мене є свій невеличкий бізнес – салон 
весільного вбрання. ГАЛИНА. Ви що, знущаєтесь? МАРТА. Чому? Мати справу з весіллям – це так гарно: 
завжди свято... ГАЛИНА. Послухайте, розмову закінчено. Я не кілерка. Весільний бізнес мене не цікавить... 
У мене є власний. Я продаю каву, тістечка, сік... Хочете ще чогось? МАРТА. Ні, дякую... ГАЛИНА. Тоді до-
пивайте ваш сік і дайте мені спокій... МАРТА (підводиться). Гаразд. (Іде до дверей). ГАЛИНА (зі злістю чи 
то на Марту, чи то на себе). Ідіотка! (Неда Неждана). Як бачимо, тема розмови є неприємною для Галини, 
вона намагається уникнути її через фізичне самоусунення (кілька разів відходить від Марти), зрештою прямо 
висловлює пропозицію змінити тему. Однак дії Марти спрямовані на те, щоб тема (яка, до речі, їй цікава) 
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була продовжена, вона переслідує Галину, нав’язує свої погляди, що призводить до цілковитого припинення 
спілкування. 

Консенсус/дисенсус, що настає в діалозі після зміни теми, залежить не лише від її автора, його «умілості» 
вдало підібрати нову проблему для обговорення, але й від адресата, який на цю тему реагує. У цьому ви-
падку, якщо тема розмови зміниться і адресат не наполягатиме на продовженні попередньої, інтеракція стає 
кооперативною, напр. : –... Прошу тебе, Федю! – Постараюсь. А тепер ходімо чайку поп’ємо. – Не проти (О. 
Коломієць). Продуцент діалогу пристає на вимогу партнера перервати неприємну для нього тему (виконати 
прохання), що й унеможливлює виникнення конфлікту та неприязні між співрозмовниками, сприяє їхньому 
взаєморозумінню. 

Цікаво, що тактика зміни теми не лише припиняє контакт між мовцями, але й виконує контактопідтриму-
вальну функцію діалогу. У цьому випадку мовець вдається до тактики зміни теми, аби «надати новий імпульс 
розмові і запобігти передчасному, на його думку, завершенню акта комунікації» [2]. Введення до розмови но-
вої теми для обговорення відбувається за допомогою висловів на зразок «Я чув, що…», «Як щодо…?» тощо. 
Крім того, тактика зміни теми допомагає підтримувати «правильний» баланс між комунікативними статусами 
мовців, напр. : [пропозиція учителя-репетитора своєму лінивому та нездібному учневі – синові багатих бать-
ків – наслідувати в математиці Пашку]: – Та що ви мені Пашкою очі колете? Чорт з нею. Мені не до того, 
інколи просто з досади й пошутиш з нею... – Ну, буде, буде, а то ти підеш, рад случаю. Ти розкажи, що 
приготовив з історії (Т. Сулима). У прикладі висловлення зі зміною теми продиктоване не стільки власною 
позицією учителя, скільки обставинами комунікації: якщо він буде суперечити адресату, то від його послуг як 
репетитора можуть відмовитись. Тому адресату вигідніше змінити тему розмови, залишаючись кооператив-
ним співрозмовником, аніж іти на конфлікт. 

У наступному прикладі маємо розмову між сусідкою, батьком та його сином, що піднімаються до своїх 
помешкань ліфтом: – Дивися, малий, тепер все, тепер батьки любитимуть меншого, а тебе змусять за ним 
дивитися, як мене за моєю сестрою свого часу. Буде лежати попісяний, покаканий, плакати буде «е-е-е!», 
«е-е-е!» – ось побачиш! (Двері ліфта розсуваються). – Стара відьма! – голосно каже малий, виходячи з ліф-
та. (Сусідка ахає, двері зачиняються). – Ти що здурів? Що ти собі дозволяєш? – Я захищаюсь! – відповідає 
малий. – А ну витягни мені з кишені ключі! – каже тато. – Швидко (Г. Вдовиченко). Зміна теми у цьому 
діалозі продиктована тим, що батькові (вища соціальна й комунікативна роль) немає чим заперечити синові 
(нижча соціальна і комунікативна роль), тому він просто вдається до тактики зміни теми, аби припинити роз-
мову (чи перевести її в інше русло) й таким чином «зберегти своє обличчя/лице». 

Отже, зміна теми є тактикою кооперативної/деструктивної стратегії, що функціонує в конфліктному діа-
логічному дискурсі (та інших різновидах діалогу) задля функції самооборони, відвернення протиріч і непо-
розумінь, задля того, щоб розрядити обстановку між мовцями й зберегти добрі взаємостосунки. Крім того, 
тактика зміни теми виконує контактопідтримувальну функцію, допомагає спрямувати діалог у потрібне для 
мовця русло, уникнути неприємних тем. Перспективним є дослідження інших тактик і прийомів врегулюван-
ня комунікативних конфліктів. 
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ТиПЫ филОлОГиЧЕСКиХ ОПРЕДЕлЕний  
В нАУЧнО-ПОПУлЯРнОМ линГВиСТиЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

У статті описуються типи філологічних визначень, використовуваних в енциклопедіях для дітей. Ха-
рактеризуються класифікаційні (родо-видові, псевдородові, перелічувальні, партитивні), трансформаційні, 
інтерпретаційні, экземпліфікативні, інструментальні та контекстні визначення. Дослідник доводить, що 
«чинник адресата» в науково-популярному лінгвістичному тексті накладає деякі обмеження на вибір авто-
ром типу дефініції. 

Ключові слова: науково-популярний лінгвістичний текст, класифікаційні (родо-видові, псевдородові, пе-
релічувальні, партитивні), трансформаційні, інтерпретаційні, экземплифікативні, інструментальні та кон-
текстні визначення

В статье описываются типы филологических определений, используемых в энциклопедиях для детей. 
Характеризуются классификационные (родо-видовые, псевдородовые, перечислительные, партитивные), 
трансформационные, интерпретационные, экземплификативные, инструментальные и контекстные опре-
деления. Исследователь доказывает, что «фактор адресата» в научно-популярном лингвистическом тексте 
накладывает некоторые ограничения на выбор автором типа дефиниции. 

Ключевые слова: научно-популярный лингвистический текст, классификационные (родо-видовые, псев-
дородовые, перечислительные, партитивные), трансформационные, интерпретационные, экземплификатив-
ные, инструментальные и контекстные определения.

The article deals with the types of philological determinations used in encyclopedias for children. The classiffic 
(subsumption, pseudo-generic, enumeration, partitive), transformational, interpretive, exempliffic, instrumental and 
contextual determinations are characterized. The scientist proves that «The Factor of Addressee» in a popular scien-
tific linguistic text imposes some choice limits of the definitions types by the author. 

Key words: Popular Scientific Linguistic Text, The Classiffic (Subsumption, Pseudo-Generic, Enumeration, Parti-
tive), Transformational, Interpretive, Exempliffic, Instrumental and Contextual Determinations. 

Объяснение терминов в научно-популярном тексте можно интерпретировать как толкование, дефиницию. 
Толкование раскрывает значение языковой единицы с точки зрения наивной картины мира и обычно харак-
терно для «ненаучных» типов дискурса. Дефиниция – строго логическое определение понятия, установление 
его содержания и отличительных признаков [1]. Для научно-популярного лингвистического текста больше 
применимо понятие «филологическое определение», которое содержит «отступления как от законов энци-
клопедизма, так и от законов логической строгости» [3, с. 568], что обусловлено ориентацией текста на не-
подготовленного читателя. Вслед за П. Н. Денисовым мы используем термин «филологическое определение» 
(в противоположность энциклопедическому определению) в качестве общего для двух пересекающихся мно-
жеств «дефиниция» и «толкование», а также считаем термины «определение», «дефиниция» и «толкование» 
частичными синонимами. 

Эти понятия неоднократно становились объектом исследования ряда лингвистов. Предпринимались по-
пытки классификации их видов (Г. Ю. Гришечкина, В. В. Дубичинский, В. Г. Дудкина, И. А. Мякишева А. 
В. Суперанская, Е. Н. Толикина, С. Д. Шелов и др.), однако по этому вопросу нет единогласия: используются 
различные критерии для классификации, не дифференцируются отдельные аспекты проблемы (лингвисти-
ческий, логический, когнитивный). Вопрос осложняется двойственностью природы объекта исследования, 
так как определение термина находится на границе лингвистики и семиотики, что отмечается во многих ра-
ботах. Как правило, дефиниция исследуется применительно к собственно научному либо педагогическому 
дискурсу, в то же время лингвистическая специфика филологического определения в научно-популярном 
лингвистическом тексте (НПЛТ) изучена мало. Последнее обладает определенными отличительными харак-
теристиками, имеющими двойственную природу: с одной стороны, осуществляет тесные связи с логической 
дефиницией, с другой стороны, оно является средством популяризации лингвистического знания и имеет 
определенные типы. 

Основная цель статьи – построить типологию этого речевого жанра в НПЛТ. Материалом исследования 
послужили лингвистические энциклопедические словари, предназначенные для школьников: энциклопедия 
для детей «Языкознание. Русский язык», «Энциклопедический словарь юного лингвиста» и «Энциклопедиче-
ский словарь юного филолога». Их задача – популяризация и пропаганда основ и достижений лингвистиче-
ской науки, результатов прикладной деятельности ученых среди широких масс читателей. Авторы помогают 
школьникам ответить на важные вопросы: Что такое язык? Как он устроен? Как развивается? Из каких частей 
состоит? Как взаимодействуют эти части? Как связан язык с деятельностью человека? Возможно ли совер-
шенствование языка? Но главное назначение научно-популярного лингвистического текста – привить юному 
филологу любовь к языку, бережному отношению к слову, вызвать стремление обнаруживать в нем сокрытые 
объективные ценности, изучать запечатленное слово непредвзято, нечего ему не навязывая силой, стремясь 
сохранить его живую ткань. 

В научной литературе описаны различные типы толкований-дефиниций. Так, довольно последовательная в 
практическом плане классификация предложена С. Д. Шеловым [9]. Он рассматривает следующие виды опре-
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делений: родовидовые, общие, неспецифические, перечислительные, контекстуальные и операциональные. И. 
А. Мякишева описывает родовидовые, дескриптивные, перечислительные, синонимические, отрицательные, 
контекстуальные дефиниции в учебном дискурсе и делает вывод о том, что наиболее распространенным и из-
ученным типом является родовидовая дефиниция [7]. В. Г. Дудкина разграничивает все дефиниции по параме-
трам: 1) по типу лексического значения – денотативные (родовидовые, квазиродовые, партитивные); коннота-
тивные; метаязыковые (трансформационные и деривационные); 2) описательно-характеризующие определения, 
построенные на перечислении признаков понятия, в том числе а) операциональные определения, описывающие 
процесс и инструментарий; б) функциональные; 3) указательные (остенсивные) определения, объясняющие зна-
чение слов путем показа, прямого ознакомления с предметом или действием [3]. Е. Н. Толикина [6, с. 48] называ-
ет: а) лингвистические определения: деривационные, синонимические, антонимические, релятивно-синтагмати-
ческие, идентифицирующие определения; б) логические определения: родо-видовые дефиниции, партитивные 
определения, классифицирующие определения, через объем; в) описательные определения. 

Применительно к объекту нашего исследования наиболее интересной и всеобъемлющей нам представляется 
классификация определений, содержащаяся в диссертации О. В. Коротеевой, для которой релевантными оказы-
ваются критерии полноты, достаточности и способа. Критерий полноты служит для выявления объективных, 
существенных характеристик определяемого объекта, в то время как критерий достаточности отражает субъек-
тивно значимые для адресата характеристики предмета. Классификация дефиниций на основании их полноты 
и достаточности дает возможность разделить все определения на полные, неполные, избыточные, достаточные 
и недостаточные. Комбинация обоих признаков предполагает выделение, с точки зрения педагогического ди-
скурса, дефиниций следующего характера: полных избыточных, полных достаточных, полных недостаточных, 
неполных избыточных, неполных достаточных, неполных недостаточных. По способу дефинирования исследо-
вательница выделяет остенсивные (указательные), классификационные, трансформационные, интерпретацион-
ные, экземплификативные, инструментальные, косвенные определения, а также квази- и псевдодефинции [5]. 

Конечно, «фактор адресата» в НПЛТ накладывает некоторые ограничения на выбор автором типа дефини-
ции. Так, в энциклопедиях для детей мы не обнаружили полных определений: они являются сугубо научными, 
а всеобъемлющее раскрытие значения термина для начинающего лингвиста не является обязательным, так 
как включает информацию такого рода, к восприятию которой субъект еще не готов. Неполное избыточное 
определение также не учитывает уровня знаний адресата, являясь для него слишком сложным и требующим 
дополнительного разъяснения. Чаще всего в НПЛТ используется неполное достаточное филологическое опре-
деление, которое не содержит некоторые характеристики определяемого объекта, но, с другой стороны, со-
риентировано на уровень знаний школьника: Время – грамматическая категория, показывающая, когда (по 
отношению к моменту речи) совершилось (или совершается, или будет совершаться) действие [10, с. 55]. 

Частотными способами дефинирования в детских энциклопедиях являются классификационные (родо-
видовые, псевдородовые, перечислительные, партитивные), трансформационные, интерпретационные, экзем-
плификативные, инструментальные и контекстные определения. 

Классификационные признаки термина делятся на родовые и видовые. В наибольшей степени поддаются 
родо-видовой характеристике в НПЛТ словозначения, образующие гиперо-гипонимические ряды, например: 
Нулевые единицы в языке – это такие единицы, которые не имеют звукового выражения, например, нуле-
вые окончания в словоформах рыбак, стан, сеть (под словоформой понимается слово в одной из его форм) [10, 
с. 192]. Нулевое окончание – видовое понятие по отношению к родовому нулевые единицы. 

В псевдородовых определениях (И. Н. Волкова. З. И. Комарова) родовым признаком выступает категория 
(количество, свойство, величина и др.). Они содержат цепочку понятий, в которой родовые признаки для того 
или иного термина являются разными по степени обобщения, абстрактности: от непосредственно родового до 
универсального категориального понятия: eдиница: вопрос (высказывание); форма: форма; категория: залог 
(категория глагола); значение: значение, коннотация (содержание слова); структура: иерархия (совокупность 
уровней языка); функция: функция; система: подсистема; метод: замена (метод); процесс: морфологизация 
(процесс): Компонентный анализ – это метод лингвистического изучения смысла слов [11, с. 187]. 

Менее аналитичными, а значит – более адаптированными к уровню бытового сознания школьников, яв-
ляются перечислительные определения, в которых понятийное содержание определяемого термина фиксиру-
ется посредством называния элементов, входящих в него как видовые его представители. Члены перечисли-
тельного ряда характеризуются невозможностью совпадения любого из объектов, упомянутого в перечне, с 
каким-либо другим из того же перечня. Например: За речевым действием, акцией, всегда следует реакция. 
Последовательность акции и реакции образует акт речевого взаимодействия, элементарный диалог [12,  
с. 468]. Родовое понятие акт речевого взаимодействия, диалог раскрывается через видовые: акция, реакция. 

Партитивные определения применяются в детских энциклопедиях к понятиям, являющимся частью цело-
го либо совокупностью частей (Е. Н. Толикина и И. Н. Волкова), например: Корень – это главная, обязатель-
ная часть слова [11, с. 377]. 

Самыми распространенными в НПЛТ являются трансформационные определения, раскрывающие значе-
ние термина «путем преобразования значения неизвестного для адресата слова в другое, известное и понят-
ное» [5, с. 9]. Среди них можно выделить следующие виды: а) дефиниция-синоним: Некоторые ученые пы-
тались определить полный список смысловых ролей, или семантических актантов (от лат. ago – «привожу 
в движение»), т. е. участников [12, с. 224]; б) дефиниции через коррелят, то есть приблизительное соответ-
ствие определяющего слова определяемому: Языковая норма – это то, как принято говорить и писать 
в данном обществе и в данную эпоху [11, с. 277]; в) дефиниция-перифраз: Изменение слова по падежам 
называют склонением [12, с. 173]. 
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Интерпретационные определения осуществляются путем преобразования значения с привлечением ин-
формационного запаса адресата. Можно назвать несколько способов комментария, каждый из которых соот-
несен с принципами популярного изложения, сформулированными В. В. Одинцовым (это принципы лексико-
семантического перевода (аналогии), конкретизации и художественности) [8]. 

Лексико-семантическая аналогия – передача смысла того или иного понятия с использованием хорошо 
знакомых адресату слов или, по крайней мере, слов более известных адресату, нежели вводимый термин. По 
структурным признакам лексико-семантический аналог может быть простым (слово) и составным (периф-
раза); по расположению относительно термина – препозитивным (Общение не просто взаимодействие, но 
совместная деятельность – кооперация [12, с. 407]) и постпозитивным (Сонорность звуков – это, говоря 
иначе, их звучность [12, с. 88]). 

«Вольное определение». Количество, объем, содержание терминов в научно-популярном лингвистиче-
ском тексте, как правило, находятся на грани воспринимаемости адресатом. Эффективное восприятие требует 
не только напряжения, но и психологической разрядки. «Вольное определение» представляет собой синтез 
двух принципов популярного изложения: лексико-семантический перевод + принцип художественности (не-
редко в совмещении с принципом конкретизации). Здесь имеет место описательный характер высказывания о 
предмете (понятии). Нередко используются тропы: Эти фрагменты – «кирпичики смысла» – в лингвистике 
называют морфемами (от греч. morphé – «форма») [12, с. 130]. 

Словообразовательная мотивация. Этот способ позволяет автору акцентировать внимание школьников на 
внутренней форме термина. Автор дважды объясняет неизвестное – через содержание и через форму, тем са-
мым увеличивая степень адекватной интерпретации термина адресатом. Этот способ объяснения опирается на 
принцип лексико-семантического перевода: Сами эти языки называют тóновыми, потому что в них тони-
рованы все гласные в слове, следовательно, каждый слог в них по-своему выделен, отличен от соседних [12, 
с. 340]. Этот способ филологического определения терминологической единицы по сравнению со способами 
лексико-семантической аналогии и «вольного определения» менее частотен, причем использованная словоо-
бразовательная мотивация характеризуется простой структурой и постпозитивностью относительно термина. 

Весьма частотный способ толкования термина – этимологическая справка (часто в сочетании с другими 
способами дефинирования): Эти знаки – синонимы (от греч. synõnymos – «одноименный») [12, 156]. 

Экземплификативные дефиниции основаны на определении предметов, их качеств, явлений, процессов и 
состояний через приведение конкретного примера: Ветер шуршит сухой листвой. Человек кашляет. Мо-
тор работает. Это уже совсем другие звуки – немузыкальные, шум [12, с. 84]. 

Немало в детских энциклопедиях инструментальных определений, которые строятся путем описания опе-
рации создания или употребления определяемого лингвистического явления человеком, то есть через опре-
деленные операции с ним (Назвав активный орган, образующий преграду, и тот орган, с которым он 
соприкасается или сближается, мы определим согласный по месту образования [12, с. 85]). 

Достаточно редкими в НПЛТ являются контекстуальные (косвенные) дефиниции. Их особенность – отсут-
ствие самого термина: Запятая справа и вверху буквы показывает, что это мягкий согласный: [с’] (семь) 
[12, с. 83]. Термин апостроф в статье не называется, дается только его контекстуальное определение. 

Филологические определения в НПЛТ занимают промежуточное положение между научными и «бытовы-
ми» дефинициями, являясь «посредником» между юным адресатом и ученым лингвистом. Мы описали лишь 
некоторые их типы, характерные для текстов детских лингвистических энциклопедий. Детальное изучение 
метаязыка подобных изданий – дело ближайшего будущего. 
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АнГлІйСЬКА фАХОВА МОВА ГЕОлОГІЇ В СиСТЕМІ ЗАГАлЬнОнАЦІОнАлЬнОЇ МОВи

Статтю присвячено обґрунтуванню та систематизації головних наукових підходів сучасної лінгвістики 
до вивчення фахової мови. У роботі охарактеризовано поняття фахової мови та на прикладі англійської фа-
хової мови геології встановлено співвідношення понять «фахова мова» та «загальнонаціональна мова». 

Ключові слова: Фахова мова, загальнонаціональна мова, LGP, LSP, термін, геологія. 

Статья посвященна обоснованию и систематизации главных научных подходов современной лингвистики 
к изучению профессионального языка. В работе охарактеризовано понятие «профессионального языка», на 
примере английского языка геологии установленно соотношение понятий «профессионального и «общенацио-
нального языка». 

Ключевые слова: профессиональный язык, общенациональный язык, LSP, LGP, термин, геология. 

The article is devoted to substantiation and classification of major scientific approaches of modern linguistics to 
the study of the language for specific purposes. The author characterizes the concept of «the language for specific 
purposes» and shows the correlation between such concepts as «the language for specific purposes» and «the national 
language» on the basis of the English language of geology. 

Key words: language for specific purposes, language for general purposes, LSP, LGP, term, geology. 

Розширення міжнародних економічних контактів, інформатизація суспільства, активне співробітництво 
науковців із різних країн світу у багатьох сферах науки та техніки супроводжуються появою великої кількості 
спеціальних слів для позначення нових об’єктів вивчення. Все це призводить до того, що проблема статусу і 
лексикографічного опису понять «фахова мова» та «загальнонаціональна мова», визначення місця і ролі фахо-
вої мови у структурі загальнонаціональної мови – це ті проблеми, які через багатогранність і складність тако-
го явища як мова продовжують привертати увагу дослідників, а значить є на сьогодні все більш актуальними. 

Метою дослідження є продемонструвати співвідношення між фаховою мовою та загальнонаціональною 
мовою на прикладі англійської фахової мови геології. Для досягнення поставленої мети визначено такі за-
вдання: дати визначення поняттю «фахова мова», встановити залежність між фаховою мовою та загальнона-
ціональною мовою на прикладі англійської фахової мови геології. 

В сучасному суспільстві із інтенсивним виникненням і вдосконаленням нових спеціальностей, техноло-
гічних і наукових дисциплін, виняткову роль відіграє термінологічна лексика. Проте, якщо раніше питання 
термінів стосувалися у першу чергу вчених і фахівців, то внаслідок глобальної, швидкої комп’ютеризації усіх 
областей людської діяльності, все більше людей залучається до роботи з термінами. Не є виключенням і така 
спеціальна область знання, як геологія. 

Вивчення фахової мови як функціонального засобу комунікації є одним із перспективних напрямків су-
часної лінгвістики, в якій існує декілька рівнозначних термінів для поняття «фахова мова» – «мова для спеці-
альних цілей», «підмова», «субмова» та ін. У британській та американській лінгвістиці для позначення фахо-
во-маркованої лексики використовують термін «language for special purposes» (LSP), який увійшов у вжиток 
в кінці ХХ століття [5, с. 22]. У німецькій лінгвістичній літературі використовується термін «Fachsprache», 
назва якого прямо вказує на зв'язок мови з певною науковою областю. Ми ж у своїй роботі будемо викорис-
товувати терміни «фахова мова» та «LSP», що є синонімами. 

Під фаховою мовою відомі німецькі лінгвісти Д. Моен та Р. Пелька розуміють варіант національної літе-
ратурної мови, який служить пізнанню та понятійному визначенню специфічних для фаху предметів, а також 
порозумінню стосовно них, а тим самим, задоволенню специфічних комунікативних потреб у межах фаху. 
Фахова мова покликана обслуговувати першочергово фахівців, однак і інші зацікавлені особи можуть нею 
користуватися. [...] Для фахових мов характерний певний асортимент, застосування, та частотність мовних 
засобів, зокрема, на системних рівнях «морфологія», «лексика», «синтаксис» і «текст» [12, с. 26–27]. 

В 60-ті та навіть ще в 70-ті рр. XX ст. фахова мова (LSP) і загальнонаціональна мова (LGP) були так сильно 
протиставлені одна одній,що сполучник «і» між ними правильніше було б замінити сполучником «versus» 
або «contra» [10, с. 158]. Сьогодні підкреслює Л. Хоффманн, межі між LSP і LGP залишаються відкритими. 
Немає жодної фахової мови, яка переважно не складалася б з лексичних і синтаксичних елементів загально-
національної мови. 

В лінгвістичних колах існують різні точки зору на взаємовідношення загальнонаціональної мови і фахової 
мови (В. П. Даниленко, Б. Н. Головін, Р. Ю. Кобрін, К. Я. Авербух, В. М. Лейчик, О. М. Карпова, E. Wüster, H. 
Рісht, L. Draskau, H. Веrgenholtz, S. Tarp). Так, X. Бергенхольтц і С. Тарп у своїх дослідженнях фахової мови 
виділяють наступні теорії співвідношення LGP і LSР:

1. LSP є елементом загальнолітературної мови. 
2. Загальнонаціональна мова є підмовою професійної комунікації. 
3. LSP і LGP є самостійними, незалежними одна від одної мовами [7, с. 16–20]. 
Остання теорія виключає одночасне існування загальнонаціональної мови і фахової мови як самостійних 

явищ, навпаки допускаючи взаємопроникнення LSP в LGP і навпаки [3, с. 18]. 
Ряд вітчизняних дослідників (В. В. Виноградов, Б. Н. Головін, Р. Ю. Кобрін) дотримувалися першої точ-

ки зору, описаної вище, вважаючи, що в російську національну мову входять як в єдину систему систем усі 
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різновиди російської мови (літературна мова, мова науки і техніки, розмовно-просторічна і літературно-роз-
мовна форми мови, територіальні діалекти). Термінологія, що забезпечує номінацію професійних об’єктів і 
понять в мові науки і техніки, характеризувалася як окрема підсистема лексики літературної мови, що забез-
печує виконання найважливішої соціальної функції мови – спеціальної професійної комунікації [3, с. 19]. 

В даній роботі вважаємо доречним підтримати точку зору К. Я. Авербуха і О. М. Карпової, згідно якої до-
пускається взаємопроникнення LSP і LGP. Дослідники вважають, що більшість слів у загальнонаціональній 
мові (LGP) одночасно використовуються і у фаховій мові (LSP), проте в специфічних значеннях (стаючи тер-
мінами), властивих тій або іншій предметній області. При ідентичності матеріальної форми функціонально 
ці терміни різні, як різні значення, які вони виражають, оскільки для розкриття значення терміну у загально-
національній мові досить тлумачення, а для термінів фахової мови потрібна строга дефініція [11, с. 122–124]. 

Визнаючи той факт, що LSP і LGP є підсистемами однієї і тієї ж природної мови, В. М. Лейчик говорить 
і про їх принципові відмінності, а саме [4, с. 11]: LSP – вторинна по відношенню до мови повсякденного 
спілкування (LGP), формується на базі своєї природної мови; LGP є практично необмежена у сфері свого ви-
користання, тоді як сфера застосування LSP обмежена цією конкретною наукою або областю професійного 
знання; LGP складається стихійно, вона природна, тоді як в LSP завжди є той або інший елемент штучності 
[6, с. 98]. Загальнонаціональну мову можна назвати поліфункціональною, тоді як кожна фахова мова – моно-
функціональна [2, с. 19]. 

Ще однією відмінністю LGP і LSP є їхня стильова диференціація. Функціональних стилів зазвичай виділя-
ється не так вже багато: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, епістолярний, конфесійний, 
розмовний. Фахові мови, зокрема мова геології, представлені в цій структурі двома функціональними про-
шарками, вони охоплюють професійно-практичний та науково-теоретичний стилі [2, с. 19]. 

На рівні тексту LSP характеризуються власними традиційними типами тексту, або жанрами з визначеними 
композиційними моделями побудови (письмові: патенти, статті, тези доповідей, анотації,звіти і т. д. ; усні: 
доповіді, судові засідання, парламентські слухання, ділові переговори, спортивні коментарі, проповіді і т. д.) 
[6, с. 60]. 

Фахова мова будується на основі загальновживаної й знаходиться з нею в постійному взаємозв’язку (ви-
користовують загальну граматику: морфологію і синтаксис), але різні сфери реалізації лексики. 

Зокрема, на морфологічному рівні О. В. Суперанська відмічає серед особливостей LSP певну граматичну і 
синтаксичну бідність [5, с. 63]. М. Халлідей також стверджує, що «…фахові мови взагалі не мають особливих 
граматичних структур, що не представлені в інших мовних підсистемах; їхня відмінність – особливі лексич-
ні засоби, але фахова мова відрізняється від загальновживаної мови статистичним розподілом граматичних 
структур» [9, с. 78]. 

Для прикладу, англійська фахова мова геології характеризується такими граматичними конструкціями: 
часте вживання пасивної форми дієслова, прикметників, іменник відіграє важливішу роль ніж дієслово, зна-
чна кількість прийменників of, for та -ing форм, дієслово вживається переважно в теперішньому часі. 

Значні відмінності LSP і LGP спостерігаємо в лексиці. В англійській фаховій мові геології, зокрема, є 
велика кількість авербальних засобів, що використовуються і у функції номінації спеціального поняття і у 
функції його дефініції (як додатковий матеріал у вигляді малюнків, креслень, схем). Використання цифро-
вих, буквених засобів у фаховій мові геології теж досить різноманітне. Вони можуть бути: терміноелемента-
ми (B-horizon, aa-lava, U-shaped valley, carbon-14, carbon-14 dating, D-layer, EA-interray, Y-tombolo, x-percline 
twin law) в простому терміні; терміноелементами в складеному терміні у функції його атрибутивної частини 
(lignite A, lignite B); самостійним терміном (KLiMg2Si4O10F2, SCa2Si2O6), що є формульним аналогом вербально-
го терміну (wollastonite, taeniolite). 

Варто зауважити, що LSP не завжди обмежуються однією національною мовою. Так, англійська фахова 
мова геології використовує терміни італійської мови (dolomite), французької (camouflage), німецької (horst, 
bergschrund), турецької (barchan), гавайської (pahoehoe), іспанської (bajada, playa) та інших мов. 

У системі загальнонаціональної мови основним носієм найменування предметів і явищ спеціальної про-
фесійної діяльності є термінологія – система одиниць спеціальної номінації цієї предметної галузі. У цьому 
полягає їх радикальна відмінність [1, с. 33]. Всю лексику фахового тексту можна поділити на наступні види: 
1) терміни даної галузі, які містять власну дефініцію; 2) міжгалузеві загальнонаукові термінологічні одиниці 
(в т. ч. терміни суміжних наук); 3) напівтерміни або професіоналізми, до яких можна віднести і номенклатури; 
4) професійні жаргонізми, які не претендують на точність та однозначність, але мають високий рівень образ-
ності та емотивно забарвлене значення; 5) загальновживана лексика [2, с. 19]. Не є винятком і англійська фа-
хова мова геології, яка поєднує у своєму складі вузькоспеціалізовані, загальнонаукові та міжгалузеві терміни. 
Вузькоспеціалізовані терміни – терміни, які притаманні тільки фаховій мові геології: capping, cohesive soil, 
detritus, fragipan, oomold, phyteral, soil binder та багато інших. Англійська фахова мова геології має перехрес-
ні зв’язки з такими науками як геохімія (geochemical diagram); гідрогеологія та інженерна геологія (surface 
drainage, penetrability), вулканологія (ejection, layered intrusion), мінералогія (cloudedagate, opaqueyeatmainite, 
margarite), нафтогазова геологія (acyclic, bitumen, elaterite, gasfactor), петрологія та седиментологія (spheruloid, 
trail, dumalite. camptonite), геоморфологія (trench, sand cone), тектоніка (continental margin. islandarc, trench, 
middle oceanic ridge, continental drift), геофізика (adalert, astronomical refraction, bodywave) та ін. 

Специфічність лексичного складу LSP все ж не слід перебільшувати. Оскільки мови для спеціальних цілей 
знаходяться в постійній взаємодії з загальновживаною мовою, межа між спеціальною і неспеціальною лекси-
кою виявляється дуже рухливою, зауважує К. Я. Авербух. Далеко не усі терміни спеціальної сфери попадають 
в літературну мову, а лише ті, які виражають поняття, що здолали професійну обмеженість і отримують з 
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часом загальнолюдську значущість [1, с. 33]. Такі терміни, як правило, однослівні, і для розкриття їх значення 
досить тлумачення (а не дефініції). Найяскравішим прикладом переходу терміна LSP в LGP є такий геологіч-
ний термін як tsunami, який перейшов у розряд загальновживаних слів після землетрусу в Індійському океані 
2004 р., який викликав цунамі, що було визнаним найсмертоноснішим стихійним лихом на ті роки. До цього 
часу цей термін був відомий щонайменше людям, які пройшли вступний курс з геології. На сьогоднішній 
день цей термін застосовують у пресі для описання будь-якої берегової повінні. Прикладом переходу терміна 
з LGP в LSP є терміни reserve, bed, chimney, pavement які у фаховій мові геології зустрічається у таких термі-
нологічних словосполученнях відповідно: geological reserve, oil reserves, potential reserve; lower bed, steep bed; 
volcanic chimney, ore chimney; glacial pavement, boulder pavement. 

Отже, можемо зробити висновок, що фахова мова геології сформована на основі системи (граматики, мор-
фології та синтаксису) загальнонаціональної мови, і знаходиться з нею у постійному зв’язку. Базуючись на 
граматичній системі LGP, англійська фахова мова геології характеризується особливим вживанням граматич-
них структур (часте використання пасивної форми дієслова, прикметників, іменник відіграє важливішу роль 
ніж дієслово, значна кількість прийменників of, for та -ing форм, дієслово вживається переважно в теперіш-
ньому часі) та значними відмінностями в лексиці, що потребує її подальшого розгляду та вивчення. 
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КРиТЕРии УСПЕХА/нЕУДАЧ В КОММУниКАТиВнОй СиТУАЦии «флиРТ»

Статья посвящена исследованию критериев оценки успеха и неудач в коммуникативной ситуации «флирт» 
с позиции лингвистической прагматики. Определено, что флирт является составляющей любовного дискурса, 
манера поведения в котором зависит от интенций участников коммуникации. Характеристика оценки успеха 
и коммуникативных девиаций основана на структурной рамке речевого события, разработанной Д. Хаймсом. 
В рамках статьи проанализировано параметр роли адресанта/адресата и параметр предмет речи (топик). 
Установлена зависимость успеха в фатическом речевом жанре флирт от того, насколько адресант может 
косвенно выразить интенцию, а адресат ее верно декодировать и адекватно прореагировать в рамках данной 
коммуникативной ситуации. Так как флирт – это любовная игра, то проанализировано психологические роли 
коммуникантов. Конкретизировано, что коммуникативная неудача возникает, когда трансакции эго-состояний 
пересекаются. Определено, что флирт, как жанр непрямой коммуникации, подразумевает общение на темы 
«ни о чем», однако для успеха коммуникативного акта требуется креативный подход участников в процессе 
своей речевой деятельности. Названы приемы, которые в неуместном использовании приводят к конфликтной 
ситуации. Поставлена цель дальнейших исследований – характеристика коммуникативного события «флирт» 
на основе не рассмотренных в данной статье параметров структурной рамки речевого события. 

Ключевые слова: флирт, лингвопрагматика, непрямая коммуникация, фатический речевой жанр, ком му-
никативный успех, коммуникативные девиации

Стаття присвячена дослідженню критеріїв оцінки успіху та невдач у комунікативній ситуації флірт з по-
зиції лінгвістичної прагматики. Визначено, що флірт це складова любовного дискурсу, манера поведінки в яко-
му залежить від інтенцій учасників комунікації. Характеристика оцінки успіху та комунікативних девіацій 
заснована на структурній рамці мовленнєвої події, розробленої Д. Хаймсом. В рамках статті проаналізовано 
параметр ролі адресанта/адресата і параметр предмет мовлення (топік). Встановлено залежність успіху 
в фатичному мовленнєвому жанрі флірт від того, наскільки адресант може непрямо висловити інтенцію, а 
адресат її вірно декодувати і адекватно прореагувати в рамках даної комунікативної ситуації. Так як флірт – 
це любовна гра, то проаналізовано психологічні ролі комунікантів. Конкретизовано, що комунікативна невда-
ча виникає, коли трансакції его-станів перетинаються. Визначено, що флірт, як жанр непрямої комунікації, 
передбачає спілкування на теми «ні про що», однак для успіху комунікативного акту потрібен креативний 
підхід учасників в процесі їх мовленнєвої діяльності. Названо прийоми, які через недоречність у використанні 
призводять до конфліктної ситуації. Поставлено мету подальших досліджень – характеристика комуніка-
тивної події флірт на основі не розглянутих в даній статті параметрів структурної рамки мовленнєвої події. 

Ключові слова: флірт, лінгвопрагматика, непряма комунікація, фатичний мовленнєвий жанр, комуніка-
тивний успіх, комунікативні девіації. 

The article deals with the research of the criterions of success and failures in communicative situation «flirtation» from 
the view of pragmatic. It was defined that flirtation is part of love discourse, the manner of behavior in what depend on in-
tentions of communicants. The evaluation’s characteristic of success and communicative deviations is based on structural 
framework speech event (D. Hymes). In the article it is analyzed the roll of sender/recipient and the subject matter. It is estab-
lished that success in fatic speech genre flirtation has directly depend how sender of speech can express indirectly his inten-
tion and how recipient can decode it correctly and adequately react in this communicative situation. Because flirtation is love 
game we have analysed psychological roles of the communicants. It was elaborated that communicative failures appeared 
when transactions of ego are intersected. It was defined that flirtation as genre of indirectly communication means talks about 
anything. But success of communicative act is depended on the level of creativity the participants of communicants. 

Keywords: flirtation, pragmatic, indirect communication, fatic speech genre, communicative success, communicative 
deviations. 

Постановка проблемы. Потребность в межличностном общении – это одна из универсальных биологи-
ческих потребностей, в которой нуждается каждый индивид. Через язык человек интерпретирует свою карти-
ну мира и стремится найти понимание с окружающими. Чем выше у него уровень языковой компетентности 
(то есть человек владеет достаточным количеством своеобразных языковых регистров – речевыми жанрами), 
тем больше шансов обрести успех в обществе. В то же время любой речевой акт не может включать в себя 
только информативные компоненты высказывания. Особую роль играют «поглаживания» – фатические сооб-
щения, которые предназначены установить, прервать либо проверить канал связи и, при желании, привлечь 
внимание собеседника с целью продолжить акт коммуникации (по Р. Якобсону) [2, с. 33]. Интерес для нашего 
исследования представляет один из фатических речевых жанров, улучшающий межличностные отношения в 
косвенной форме – флирт. 

Цель нашей статьи – назвать и описать критерии успеха/неудач в общении мужчины и женщины на при-
мере коммуникативной ситуации «флирт». 

Анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме, на которые опирается автор. 
Флирт рассмотрен достаточно объемно в рамках исследований зарубежных социологов, психологов, фило-
софов (Е. Берн, З. Фрейд, Д. Карнеги, И. С. Кон). Однако, в лингвистике, и особенно отечественной, данный 
речевой жанр должного освещения так и не получил, за исключением отдельных работ В. В. Дементьева,  
Д. Л. Колоян, Е. М. Тарнавской, И. И. Морозовой. В. Дементьев в своей монографии «Теория речевых жан-
ров» дает достаточно убедительное объяснение, почему столько древний речевой жанр является настолько 
© Е. Н. Гармаш, 2014
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мало изученным, связывая это с эпохой гласности в стране, которая накладывала определенный отпечаток на 
разработки в области межличностных отношений мужчины и женщины [3, с. 400–401]. 

Актуальность исследования определяется тем, что критерии успеха и неудач во флирте с точки зрения 
лингвопрагматики так и не были в научной литературе достаточно представлены. Мы поясняем данное яв-
ление соотнесением флирта со сферой интимных переживаний, что затрудняет сбор фактического речевого 
материала для исследования. 

Рабочей моделью для характеристики флирта с позиции коммуникативных удач/девиаций нами была 
выбрана структурная рамка речевого события, разработанная Д. Хаймсом, состоящая из таких компонентов 
речи: 1) роли адресанта и адресата; 2) категория «предмет речи» (топик); 3) обстоятельства (setting), т. е. 
место, время и другие значимые параметры; 4) канал общения; 5) код, т. е. язык, диалект, стиль общения;  
6) форма сообщения (message form) определяет речевой жанр – беседа, спор, сказка и пр. ; 7) событие (event) 
– природа коммуникативного события, в одном из жанров которого реализуется данная ситуация, например, 
любовное письмо – жанр письма; ключ (key) – оценка эффективности речевого события; 9) цель (purpose) – 
категория, отражающая намерения участников речевой ситуации – то, что, по их мнению, должно было бы 
стать результатом данного речевого события [5, c. 37–42]. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим факторы, связанные с ролью адресанта и адресата во флирте, а 
также выбор топика как основного компонент успеха/неудач в общении. 

В нашем представлении флирт – это составляющая любовного дискурса манера поведения, которая может 
служить, в зависимости от интенций участников коммуникации, прелюдией к чему-то более либо остаться лю-
бовной игрой. В структуре данного речевого жанра заложен принцип диалогичности, то есть коммуникативный 
акт строится как постоянная мена ролей адресанта и адресата. В связи с тем, что флирт относится к сфере не-
прямой коммуникации, успех в общении зависит напрямую от того, сможет ли говорящий закодировать сооб-
щение, используя в своем арсенале такие приемы, как остроумие, намек, шутку, утонченность, а слушающий 
– верно декодировать информацию и дать ответную реплику в той же, игровой, манере. 

Девушка (игриво): Мне нравится конный спорт. 
Парень: Круто. Может тогда сразу ко мне?
Девушка: До свиданья!
В данном примере отсутствует игровое начало, поэтому коммуникативный акт можно считать неудачным 

– ведь вся суть флирта – утонченно намекнуть, а не открыто, прямолинейно заявить о симпатии или намерени-
ях. Ответы молодого человека могли бы быть такими: «М-м-м, а мне нравятся женщины, облаченные в кон-
но-спортивную экиперовку. Она так подчеркивает формы», или «Правда? Что ж, хотите верьте, хотите 
нет, но мне нравятся девушки, которым нравится конный спорт». 

 Особенность флирта еще и в том, что он предполагает наличие только адресанта и только адресата со-
общения. Нами не было зафиксировано ни одного примера, в котором в коммуникативной ситуации при-
сутствовали бы косвенный/вторичный адресат либо наблюдатель как пассивный участник общения (по Н. И. 
Формановской) [4, c. 56–58]. Это мы можем пояснить соотнесением флирта со сферой интимного общения, 
которая допускает наличие только двоих. 

При анализе психологических ролей говорящего и слушающего мы, основываясь на результатах исследо-
ваний Э. Берна [1, c. 20–25], приходим к выводу, что для любовной игры флирт характерны транзакции эго-
состояний Дитя-Дитя, Дитя-Родитель. 

– Так, все пошла я есть). – Давай, толстушка, приятного аппетита). – Оох, за толстушку отхватишь)). 
– Ой, прости, что назвал тебя толстушкой, я думал ты знаешь)). – Ой, солодкий, ты нарвался! – Ой-ой, как 
же я боюсь. И что мне будет?

(переписка на сайте «VK»)
В данном примере речевое поведение мужской инвективной языковой личности основывается на симпа-

тии, которую он не может высказать прямо. По мнению В. Дементьева, использование инвектив в общении 
является проявлением второй микроинтенции – желанием понравится самому [3, с. 400]. Оба коммуниканта 
находятся в эго-состоянии Природного Дитя, характеризующегося спонтанностью, творчеством, игривостью. 
В речи адресанта и адреса наблюдается стилистически сниженная лексика: «толстушка», «отхватишь», 
«солодкий», «нарвался». Флирт предполагает определенные правила игры: до тех пор, пока один партнер 
подыгрывает другому (Дитя-Дитя), коммуникативный акт считается успешным. 

Однако в любовные игры люди играют не только в эго-состоянии Дитя, а еще и Родителя. 
– Вы уверенны, господин лейтенант, что устоите на ногах? – Я убежден в этом. – Я хочу предложить 

Вам руку. – Только ради удовольствия ощущать Вашу руку, но не ради удовольствия быть на ногах. Здесь я 
справлюсь сам. 

(Н. Роже. Влюбленный Д’артаньян или 15 лет спустя)
В приведенном примере эго-состояние девушки – Заботливый Родитель, чьи действия направлены на сти-

муляцию, поддержку, вдохновение, заботу, опеку. Это проявляется с помощью ненавязчивого вопроса: «Вы 
уверенны, … что устоите на ногах?» после того, как ответная реплика исходит от Природного Дитя (то есть 
адресат сообщения показывает, что принимает правила игры), героиня, предлагает свою руку. 

Ведущую роль во флирте играет невербальная коммуникация. Сокращение расстояния между собой и 
партнером используется как сексуальный сигнал – «ты нравишься мне». Для того, чтобы приблизить к муж-
чине, женщина может использовать, например, случайно слетевшую с ноги туфельку или, как в нашем при-
мере, прикосновение к руке. Так берет за руку мать своего ребенка. Куртуазная языковая личность мужчины 
разыгрывает свою партию, как по нотам: «Только ради удовольствия ощущать Вашу руку». 
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Любовные игры эго-состояний будут проходить успешно до тех пор, пока трансакционный стимул нахо-
дит реакцию у партнера и трасакции не пересекаются [1, c. 25], как в следующем примере:

– Что бы вы обо мне подумали, прекрасная незнакомка, если бы я послал вам воздушный поцелуй? 
– Что вы лентяй, избегающий настоящей работы. 
(из анекдота)
Эго-состояние молодого человека – Природное Дитя, такая ответная реакция ожидаема и от девушки. 

Однако ей нужны более решительные действия, нежели просто воздушный поцелуй (ответ дан эго-стоянием 
Критический Родитель). 

 Следующий параметр, который мы рассмотрим, – «предмет речи», или топик. Флирт – фатический ре-
чевой жанр непрямой коммуникации [3, c. 402]. Для него характерны поверхностные темы, разговоры «ни о 
чем», шутки, комплименты, но в тот же момент и колкости, ирония, передразнивания. 

– Ох ты моя капусточка :**. – Эх ты мой огурчик засоленный). – Ой ты моя помидорка свежая :* – Ах ты 
мой салатик крабовый J. – Ох ты моя елочка колючая. – Ах ты моя игрушечка разбитая). 

(переписка на сайте «VK»)
В рассматриваемом примере фатическими маркерами выступают междометия в начале каждой реплики 

«ох», «эх», «ах», которые выполняют эмоционально-эмотивную функцию и являются своеобразными индек-
сами любовной игры мужчины и женщины. 

Нами было отмечено, что особый интерес у флиртующих представляют темы о личной жизни сторон, 
вторжение на территорию постельных интересов и разговоры по душам. 

– Что делаешь? – Лежу в кровати. – Просто лежишь в кровати и ничего больше? – Я ем чипсы. – Забав-
но, а чтобы сделал, если бы я была с тобой в кровати))? – Ел бы чипсы. – Блин, я имею ввиду, если б чипсов 
не было? J – Встал бы с кровати и пошел за чипсами. 

(переписка на сайте «VK»)
Флирт как жанр косвенный не имеет средств маркирования, поэтому, если реплики говорящего вызовут 

недоумение у слушающего, всегда можно сделать вид, что ничего и не было, сохранив при этом «свое лицо» 
[3, c. 406]. 

– Было бы великолепно, если бы ты сейчас оказался в моей постели J. – Опять? А как же высокие чувства, 
робость, стеснение, застенчивостьи смущение?) Ну ладно, когда? – Блин! Я хотела написать, привет, как 
дела! Гребанный Т9 …

(переписка на сайте «VK»)
Игры в «недоговоры», обрывы реплик, использование намека как основного приема во флирте, нестан-

дартность мышления даже в ситуации общения «ни о чем» являются важными индексами успеха в исследу-
емой коммуникативной ситуации. 

– Попробуй только меня поцеловать. Я за… – Закричишь? – Зажмурюсь!
(из анекдота)
Отсутствие креативности в речевой деятельности приводят флиртующих к коммуникативным неудачам. 
– Девушка, у Вас есть часы (поднимает бровь вверх)? – Да. Полвторого. – А свободные? – Нет. 
(из анекдота)
Коммуникативную ситуацию «Знакомство» (которая является гипержанром по отношению к речевому 

жанру флирт – автор) молодой человек начинает с традиционного вопроса о времени. Коммуникатиная деви-
ация возникает из-за нарушения «правила фокуса»: в фокусе внимания девушки – часовой механизм, в фокусе 
внимания парня – сама девушка. Отсутствие оригинальности мышления и поступков приводит к категорич-
ному «нет». 

 Шутки и подколы – это неотъемлемая часть общения флиртующих, однако грань между шуткой и обидой 
очень тонка. 

– Как спалось? – Мне приснился мокрый сон с твои участием прошлой ночью? – Да ты что??? И что там 
было))). – Тебя сбил автобус и осталось только мокрое пятно на асфальте. – Я тебя ненавижу!

(переписка на сайте «VK»)
Коммуникативная неудача в рассматриваемом примере возникает из-за того, что девушка была не против 

поговорить на «постельные темы», но услышать черный юмор о том «ее сбил автобус и осталось только 
мокрое пятно» было неожиданным, что привело к эксколации конфликта. В данном примере была нарушена 
максима такта (по П. Грайсу). 

Выводы по данному исследованию. Флирт – это любовная игра, и как любая другая игра она характери-
зуется набором правил, невыполнение которых приводит к сбоям в коммуникативном акте. Задача адресанта 
сообщения во флирте – тонко намекнуть, а адресата – декодировать намек и подыграть. Прямые сообще-
ния расцениваются как недопустимое поведение. В любовные игры люди играют в эго-состоянии Природ-
ное Дитя или Заботливый Родитель. Такая игра продолжается до тех пор, пока трансакции не становятся 
перекрестными. Флирт – это фатический речевой жанр, поэтому общение характеризуется выбором тем «ни о 
чем». Однако традиционность речевого поведения и неуместный сарказм могут привести к коммуникативным 
неудачам. 

Перспектива дальнейшего развития исследования. Рамки статьи позволили нам лишь частично расс-
мотреть проблему успеха/неудач в речевой деятельности флиртующих мужчины и женщины. В будущих ста-
тьях предполагается продолжить анализ коммуникативного события флирт, на основе остальных параметров 
структурной рамки речевого события (по Д. Хаймсу). 
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МОВнІ ОСОБлиВОСТІ ПОРТРЕТниХ ОПиСІВ  
В АнГлІйСЬКІй ХУДОжнІй ПРОЗІ XVI СТОлІТТЯ

У статті проаналізовано використання мовних одиниць в портретних описах персонажів у англійській 
художній прозі xVI століття. 

Ключові слова: портретний опис, соматична лексика, вестиальна лексика, кінетична лексика, лексика 
загальної портретної характеристики. 

В статье проанализировано использование языковых единиц в портретных описаниях персонажей в ан-
глийской художественной прозе xVI века. 

Ключевые слова: портретное описание, соматическая лексика, вестиальна лексика, кинетическая лекси-
ка, лексика общей портретной характеристики. 

The article deals with the use of lexical means in characters’ portrait descriptions in the English prose of the 16th 
century. 

Key words: portrait description, lexemes denoting parts of the body, clothing, mimicry, gestures, and postures, 
words of general portrait characteristics. 

Портретний опис літературного персонажа є важливою складовою будь-якого художнього твору, оскільки 
відіграє велику роль у створенні його цілісного образу. Метою цієї розвідки є проаналізувати використання най-
характерніших лексичних засобів у портретних описах персонажів у англійській художній прозі XVI століття. 

Актуальність дослідження зумовлена антропоцентричним спрямуванням мовознавчих студій сьогодення 
на дослідження когнітивних аспектів пізнання, відображення та інтерпретації індивідуумом об’єктивно іс-
нуючого світу, а портретні описи людей у художньому творі безперечно мають антропоцентричний характер. 

Предметом вивчення стали лексичні особливості портретних описів у художніх творах Єлизаветського 
періоду в історії англійської літератури. Матеріалом дослідження слугували твори Дж. Гаскон «Adventures of 
Master F. J.» [6], Дж. Лілі «Euphues. The Anatomy of Wit» та його продовження «Euphues and his England» [7] 
та Ф. Сіднея «The Countesse of Pembroke’s Arcadia» [8]. 

Під портретним описом (далі – ПО) розуміємо опис зовнішності персонажа, зокрема його віку, одягу, час-
тин тіла, статури, жестів, міміки тобто того, що піддається візуальному сприйняттю. 

Мовні особливості ПО в художніх творах, написані митцями в різні епохи та періоди розвитку національ-
них культур, неодноразово ставали предметом детального вивчення лінгвістів. Так, на матеріалі англомовної 
художньої прози необхідно відзначити дослідження Ю. А. Башкатової [1], О. А. Малєтіної [2], С. Ю. Селез-
ньової [3] та інші. Проте, мовні особливості ПО в художній прозі XVI століття ще не були предметом уваги 
мовознавців. 

У час правління Єлизавети І (1558–1603) з’явилася перша автентична, не перекладена з інших мов, худож-
ня проза, написана ранньою сучасною англійською мовою, позаяк саме XVI століття є початком її форму-
вання і становлення. І хоча, на думку дослідників, літературні твори того періоду навряд чи можна означити 
терміном «роман», але саме ця проза стала передумовою виникнення такого епічного літературного жанру як 
роман [5, с. 151]. 

У досліджуваних прозових творах XVI століття портретний опис є важливою композиційною частиною 
художньої оповіді, якому автори творів приділяли багато уваги. Поширені і менш поширені описи зовніш-
ності героїв та їх одягу багаті на різноманітні мовностилістичні засоби: порівняння, епітети, метафори і ін. 
З метою дослідити лексичні особливості портретних описів у художніх творах Єлизаветського періоду, ми 
послуговувалися систематизацією, запропонованою Г. В. Стариковою [4]. Дослідниця виокремила три лекси-
ко-тематичні групи мовних одиниць: 1) соматична лексика, яка включає слова, що позначають тіло людини 
і його частини (голова, обличчя, очі, брови, ніс, губи, руки, ноги і ін.); 2) вестиальна лексика, яка охоплює 
слова, які називають одяг, взуття, головні убори (сукні, штани, туфлі, шапка тощо); і 3) кінетична лексика, 
до складу якої входять слова, що позначають міміку, пози, жести (насупитися, взявшись у боки) [4, с. 44–45]. 

Однак, у ході аналізу використання мовних одиниць у ПО виявилося, що ця систематизація не відображає 
в повній мірі всього розмаїття лексем, застосованих для зображення зовнішності персонажів. Зокрема, нам 
видається доцільним доповнити лексико-тематичну групу вестиальної лексики словами, що позначають аксе-
суари (намисто, коштовності) і інші деталі портретної характеристики (щит, шолом). Наприклад:

Bicaufe you are braue, difdaine not thofe that are bafe,<…>though you haue pearles in your eares, Jewels in 
your breaftes, preacious ftones on your fingers.. [7, c. 443]. 

But the next morning, <…> but that fhe ware vpon it a faire head-peece, a fhielde at her back, and a launce in 
her hand, els disarmed [8, c. 200]. 

Крім того, запропонована Г. В. Стариковою класифікація також не враховує велику кількість мовних оди-
ниць, які дають загальну портретну характеристику персонажів, наприклад віку, зовнішності, росту і ін. Їх не 
можна зарахувати до вище перелічених лексико-тематичних груп, проте вони безсумнівно передають ті чи 
інші атрибути зовнішності героїв. Наприклад:

But it fell oute farre contrary to his desire, for Ferdinando Jeronimi beholding the Lady Leonora, who was in 
deede very fayre, and of a very courtlike behaviour…[6, c. 383]. 
© Л. М. Грижак, 2014
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There dwelt in Athens a young gentleman of great patrimony, and of fo comelye a perfonage…[7, c. 33]. 
It fufficeth, that the yong man perfwaded himfelf he loued her; fhe being a woman beautiful enough, if it be 

poffible, that the outfide onely can iuftly entitle a beauty [8, c. 166]. 
Таким чином, доповнивши та розширивши класифікацію Г. В. Старикової, ми прослідкували особливості 

використання соматичної, вестиальної, кінетичної і лексики загальної портретної характеристики у ПО персо-
нажів у художніх творах XVI століття. Опрацювання текстів творів методом суцільної вибірки дозволило нам 
виокремити 260 фрагментів опису зовнішності. З них: у 98 фрагментах використовувалася соматична лексика, 
у 55 – вестиальна, у 28 – кінетична та у 79 текстових уривках представлено загальну портретну характерис-
тику персонажів. Для інтерпретації отриманих результатів зупинимося докладніше на кожній виокремленій 
групі слів. 

Соматична лексика становить велику частину мовних одиниць в досліджуваних ПО. Описуючи зовніш-
ність персонажів, автори здебільшого змальовували їх обличчя і його частини, волосся, руки, тіло. Мовні 
одиниці, компонентом лексичного значення яких є відповідні семи, найчастіше траплялися в ПО, зокрема: 
eyes (32 одиниці), hair (31 одиниця), body (24 одиниці), face (23 одиниці), cheeks (14 одиниць), countenance (8 
одиниць), lips (8 одиниць), hands (8 одиниць). Наприклад:

For her great graie eye, which might feem full of her owne beauties, a large, and exceedingly faire forhead, with 
all the reft, of her face and body, caft in the mould of Noblenes…[8, c. 70]. 

She is deformed in body, flowe of fpeache, crabbed in countenaunce, and almoft in all parts crooked …[7, c. 282]. 
Wherefore (as in a traunce) he lifted up his dazled eies…. [6, c. 387]. 
Найбільша увага приділена опису одягу персонажів, коштовностям тощо в романі Ф. Сіднея – 56 описових 

фрагментів, порівняно з іншими творами: 9 у Дж. Гаскон і 10 у творах Дж. Лілі. Слід зауважити, що, описуючи 
одяг, автори дуже часто дають різноаспектну характеристику вбрання, а саме його: 

• кольору: cladde all in gray [7, c. 233]; apparrelled in all coulour [7, c. 233]; they al apparelled in white [8,  
c. 42]; his armour and his attire was of a Sea couler [8, c. 73];

• стану: my apparell worne [7, c. 239]; his robes were rags [7, c. 244]; сleanlie in apparel [8, c. 8];
• виду: neuer delyghteth in coftly apparel [7, c. 282]; he had no plea in his fute [7, c. 293]; the ritch apparell [7, 

c. 443]; handfomely attired in their greene liueries [8, c. 39];
• приналежності: in her fhepheardifh attire [8, c. 10]; in graue Matronlike attire [8, c. 160]; apparrelled her felfe 

like a Page [8, c. 200]. 
Крім таких коротких описів, у досліджуваних творах є і детальні змалювання туалетів героїв. Наприклад: 
I leave to discribe that the Lady Fraunces was gorgiously attyered, and set forth with very brave apparell, and 

Madame Elynor onely in hir night gowne gyrt to hir, with a coyfe trymmed Alla Piedmonteze, on the whiche she 
ware a little cap[p]e crossed over the crow[n]e with two bandes of yellowe Sarcenet or Cipresse…[6, c. 410]. 

Кінетична лексика, а саме зображення міміки, поз і жестів, нечасто використовувалася авторами в описах 
зовнішності персонажів – тільки у 28 випадках. Незважаючи на таке нечисленне використання, вона все ж 
траплялася в ПО усіх досліджуваних творів. Наприклад:

Euphues hearing this comfort and friendly counfaile, diffembled his forrowing heart with a fmiling face, aunfwering 
him forthwith as followeth [7, c. 65]. 

… for, holding his head vp full of vnmoued maieftie, he held a fworde aloft with his faire arme, which; often he 
waued about his crowne as though he would threaten the world in that extremitie [8, c. 4-5]. 

Ferdinando somewhat troubled with hir angrie looke, did sodenly leave the companie… [6, c. 385]. 
Остання досліджувана група мовних одиниць, яка дає загальну портретну характеристику персонажів, є 

досить багато чисельною в художній прозі Єлизаветського періоду. За допомогою різних лексем на позначен-
ня зовнішності, письменники зображують своєрідні риси зовнішнього вигляду своїх героїв, такі як:

• вік: being both aged and fickly [7, с. 227]; an olde man [7, с. 233]; already well flriken in yeares [8, c. 11]; 
• привабливість або красу: fo this gallant girle more faire then fortunate [7, с. 51]; whofe comely feature [7,  

с. 57]; the flower of courtefie, the picture of comelyneffe [7, с. 312]; vpon her euer florifhing beautie [8, c. 1]; a comely 
old man, with a lady of midle age, but of excellét beautie [8, c. 10]; both for beutie and ripenesse of age [6, c. 383];

• непривабливість: fo worne and wafled with continuall mourning [7, с. 64]; that old wretch [8, с. 189]; pale, 
wane, and full of wrinkles [6, c. 430];

• фізичні параметри: he was in heigth the proportion of two Pigmeis, in breath the thicknesse of two bacon 
hogges [6, c. 392]; a tall Gentleman, apparrelled in a night gowne of silke [6, c. 412]; of eighteene yeares, of ftature 
neither too high nor too low [7, c. 340]; of fo goodly fhape [8, c. 3]. 

Найуживанішими мовними одиницями в цій групі слів на позначення портретних характеристик є лексеми 
fair і beauty, які використовувалися у романі Дж. Гаскон, відповідно, 8 і 2 рази, у творах Дж. Лілі 11 і 9 разів, 
а в романі Ф. Сіднея beauty траплялося 17 разів, а fair –10. 

Отже, проаналізувавши мовні особливості описів зовнішності персонажів в англійській художній прозі 
XVI століття, ми виявили, що письменники використовували різноманітні лексеми, втілюючи авторські ін-
тенції у представлені персонажів. Найчастіше для змалювання зовнішнього вигляду героїв автори досліджу-
ваних художніх творів використовували соматичну лексику. Дещо менше застосовувалися лексичні одиниці 
загальної портретної характеристики персонажів. Вестиальна група слів займає третє положення за кількістю 
вживань і включає не тільки описи одягу та його елементів, але й аксесуарів та інших деталей портретної 
характеристики. Найменшу кількість разів для зображення зовнішності персонажів використовувалася кі-
нетична лексика. Утім, подальші дослідження у цьому напрямку дадуть змогу докладніше висвітлити мовні 
особливості портретних описів зовнішності персонажів. 
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ВиГУКОВІ СлОВА-РЕЧЕннЯ В ПЕРЕДАЧІ ЗнАЧЕннЯ СТВЕРДжЕннЯ

З’ясовано місце та роль вигуків у передачі значення ствердження в структурі речення. Проаналізовано 
вигукові стверджувальні слова-речення та показано стилістичні функції вигукових сполук зі значенням ствер-
дження на матеріалі художньої літературі. 

Ключові слова: ствердження, вигук, слова-речення, емоційна оцінка, функція. 

Выяснено место и роль междометий в передаче значения утверждения в структуре предложения. 
Проанализированы междометные утвердительные слова-предложения и показано стилистические функции 
междометных соединений со значением утверждения на материале художественной литературе. 

Ключевые слова: утверждение, междометие, слова-предложения, эмоциональная оценка, функция. 

The place and the role of interjections in the structure of the sentence in the meaning of affirmation is investigated. 
The exclamation affirmative word-sentences and stylistic features of exclamation compounds in the meaning of 
affirmation are analyzed (on the material of fiction). 

Keywords: affirmation, interjection, word-sentence, emotional evaluation, function. 

Питання про синтаксичне функціонування вигуків до цього часу недостатньо висвітлене як в російсько-
му, так і в українському мовознавстві. У багатьох працях функційно-синтаксичні можливості вигуків харак-
теризують лише в загальних рисах. Так, Д. М. Овсянико-Куликовський уналежнював вигуки до «слів поза 
реченнями» [7, с. 48], О. М. Пєшковський зараховував вигуки до слів і словосполучень, які не утворюють ні 
речень, ні їхніх частин [8, с. 404]. Ф. Ф. Фортунатов уважав вигуки особливим класом, що відрізняються від 
інших так званих повних слів своїм існуванням «поза реченнями або в певних випадках являють собою цілі 
речення» [10, с. 172]. О. О. Потебня зазначав, що вигук може функціонувати як ціле нерозвинене речення [9], 
а польський лінгвіст А. Красновольський наголошував на тому, що вигуки – «зародки речень» [11, с. 7]. 

Л. І. Мацько вважає, що синтаксична незалежність і формальна незв’язаність вигуків є основними гра-
матичними ознаками цього класу слів. У структурній схемі граматично розчленованого речення вигуки не 
знаходять свого місця як лексичні наповнювачі певних членів речення [5, с. 68]. Проте в процесі мовлення ви-
гуки, на думку Л. І. Мацько, виходять на рівень зв’язного тексту як самостійні, функційно значущі граматичні 
одиниці з емоційно-оцінною чи спонукальною семантикою, сформованою на основі концептуального змісту 
попереднього чи наступного контекстів, ситуації та паралінгвістичних компонентів спілкування [5, с. 69]. 

Синтаксична природа вигуків, як зазначає В. В. Бабайцева, виявляється у здатності утворювати на рівні 
синтаксису мови нечленовані вигукові речення як певні, закономірні в типології простого речення синтак-
сичні структури [1, с. 114]. Це зумовлено лексико-морфологічними ознаками вигуків – специфікою лексичної 
семантики, нульовою або обмеженою валентністю, відсутністю змінних морфологічних ознак, усталених і 
формально виражених зв’язків з іншими словами. 

Специфіка нечленованих речень виявляється в тому, що в їхній формально-синтаксичній структурі не-
має обов’язкового складу речення, тобто немає ні головних, ні другорядних членів речення. Цією найосно-
внішою конструктивною ознакою нечленовані речення вирізняються з-поміж усіх інших типів речення – і 
простого, і складного. Неможливість внутрішнього синтаксичного членування нечленованих речень ґрунту-
ється на їхньому особли вому (порівняно зі членованими реченнями) лексико-граматичному наповненні – на 
частках, модальних словах і вигуках, з якими в синтаксичній структурі членованих речень не пов’язується 
син таксична роль членів речення [2, с. 101]. 

Мета статті – дослідити роль і місце вигуків у передачі значення ствердження в структурі речення. По-
ставлена мета передбачає виконання таких завдань: проаналізувати вигукові стверджувальні слова-речення та 
показати стилістичні функції вигукових сполук зі значенням ствердження на матеріалі художньої літератури. 

Окрему групу слів-речень становлять ті, основа яких формується вигуком, бо вигуки – це своєрідні, функ-
ційно специфічні слова. Вигуки позбавлені номінативно го значення, безпосередньо нічого не називають, а 
виража ють лише почуття, емоції (о! овва! ох! ой! гей! матінко! ле ле! жах! а! ат! тощо), наприклад: «О-ох! 
Робитимеш! – сумно промовила Марина Костянтинівна» [12, с. 49], «Ох, Наталю! Бійтеся лихої години!» 
[12, с. 70], «Ат! Толкуй! – понуро одкаже Онисько і піде з хати» [12, с. 180], «Ох… О-ох! – стогнала ста-
ра. – Сину мій … сину!» [12, с. 135], «Овва! Я цього не хочу!» [13, с. 96], «Ой, мати Божа! – тихо промовив 
Бонковський, приклавши трагічно руку до серця й підвівши солодкі очі до неба» [13, с. 64]. Стверджувальні 
нечленовані речення таких структур становлять особливі фор ми відображення й пізнання явищ об’єктивної 
дійсності. Водно час вигуки, як і решта слів, – це соціально усвідомлені слова й сполучення слів, які сто-
суються внутрішнього стану людини, слугують своєрідним засобом вираження найрізноманітніших виявів 
людського інтелекту. 

У діалогічній мові нерідко трапляються стверджувальні вигукові слова- речення, бо динаміка й зміст діа-
логу потребують того, щоб репліки-відповіді не були одноманітними. Саме тому співрозмовник, уникаючи 
тавтології, вживає різноманітні форми стверджувальних вигукових слів, що виступають зазвичай у ролі слів-
речень. Наприклад: «От тобі на! А щоб вас та бодай вас! Тепер, діду Грицаю, лізь на грушу та збирай 
роя…» [13, с. 325], «Ой, най бог боронить від такого зарібку! Е, тільки того зарібку, як кіт наплакав. – Ай-
ай-ай, твоя правда, небого» [14, с. 133]. 

© О. В. Гурко, 2014
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Домінувальною семою багатозначного емоційного вигука о! є вираження ствердження чого-небудь у 
функції, близькій до вказівної: «О-О, жаб’ячі очі! – гукнув мордатий» [12, с. 95], «О-о! ти в мене старий! – 
сміючись одказав батько» [12, с. 90], «Біжу, а передо мною він регоче, а за мною його голос: «Дури дурку!..» 
О, клятий, лютий» [12, с. 33], «О! Коли так, то там їм і місце!» [13, с. 99]. З наведених прикладів видно, що 
слова-речення, утворені вигуками О! О-о! вказують на позитивне стверджувальне значення і водночас вира-
жають оцінно-експресивне ставлення мовця до явищ, подій, вчинків інших осіб. 

Нерідко стверджувальні слова-речення, утворені вигуками Тю-у-у! Тьфу! Фу!, використовують для емо-
ційної негативної оцінки кого-небудь або чого-небудь: «Фу-у-у! Аж у ніс б’є! Хто ж це тебе так наялозив?» 
[12, с. 89], «Тю-у-у! Хоч би тобі стрепенувся Василь!» [12, с. 151], «Ф’ю-у! – мордатий свиснув. – Тут немає, 
а може, дома є» [12, с. 96]. 

Слова-речення з вигуків Гм! Хм! Мм! не містять прямої оцінки, але зазвичай передають емоційну реак-
цію на зроблене чи сказане, показують вагання щодо конкретної оцінки факту. Наприклад: «– Гм,- мугикнув 
Петро Микитович і якось сумно спустив голову вниз – у нас там була одна помічниця Красовська, удова, не 
молода вже» [12, с. 66], «Та там мене й поцьому всюди приймали. – Гм… Що ж тепер, Василь Васильович, 
будемо робити? – пита голова писаря» [12, с. 246]. 

Досить поширені серед стверджувальних слів-речень комунікативні форми, що утворені різною варіа-
цією та ких слів, як модальна частка + вигук, модальне слово чи сполу ка слів + вигук, вигук + односкладне 
речення, вигук + двоскладне речення, скажімо: «О так, так! Він буде тут! Я чула. Як він говорив з твоїми 
старими, стежкою йдучи» [14, с. 194], «А так! Ой, господи тобі слава, що з душею з того снігового пекла 
вихопився» [14, с. 130], «А-а, гірка моя та нещасна година, що я підрядивсь на сю путь – скрикнув Іван, чуха-
ючи голову» [12, с. 136], «От, – кажу, не знать, де та пташка ночувати буде, що її лихою годиною у чужий 
край прибило» [12, с. 39]. Потрібно зазначити, що синтаксичні сполуки цієї групи здебільшого підкреслюють 
деяку обов’язковість того, що вони стверджують. Таке виокремлення стає вагомим тоді, коли у функції власне 
стверджувального слова-речення виступає модальне слово зі значенням необхідності, впевненості або коли 
ствердження виражене поєднанням кількох різних слів. 

Відповідь-ствердження може бути виражена заперечною формою, яку вимовляють стверджувально-
окличною чи стверджувально-питальною інтонацією. П. С. Дудик зазначає, що слово-речення в такому разі 
виразно експресивне, передає справжню чи вдавану готовність мовця що-небудь зробити, реалізувати те, про 
що його запитують із простої цікавості або в чому мають сумнів [3, с. 220]. Наприклад: «Так собі… нічого, – 
сказала Олеся, закопиливши губу. – От і нічого! – обізвалась мати – Панич здоровий, поставний, огрядний, 
вчений, і таки чисто й по-модному вбраний, неабиякий простак» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 53), «Ох мені ж 
лихо! – думаю. – Ой, не дай, господи, занедужаю!» [12, с. 42], «Та ще коли б часом знов парафія не втекла. – 
О, вже не втече! – обізвався Харитонів брат» [13, с. 78]. 

Функцію вигуків можуть виконувати слова кожної із частин мови, якщо вони слугують не для номінації 
певних фактів, а для вираження почуттів, емоцій, волі: хай йому цур! ой лишенько! їй-право! їй-богу! їй-бо! 
подумаєш! от тобі й на! хай йому грець! от тобі й маєш! ой матінко! матінко моя! слава богу! та ін. 
Такі й схожі вигуки є лексико-граматичним засобом вира ження модального значення стверджувальності у 
формі нечленова ного речення, наприклад: «Ой господи, господи! – сказала матушка, важко зітхаючи» [13, 
с. 25], «Їй-богу, серце моє, мало! Двома парами не потягнеш плуга на полі» [13, с. 59], «Ой, дивні ж ваші об-
рази! Господи, яка краса! – дивувався Харитін, хрестячись перед кожним новим образом» [13, с. 100], «Бог 
з ним, з цим непроханим попом» [13, с. 97], «Ой, павук! Їй-богу, павук. Ой лишечко – заверещала Марта, на 
котру впав один рачок» [13, с. 131]. Із прикладів видно, що подані слова-речення з вигукових сполук адресо-
вані передусім не співрозмовникові, а зазвичай характеризують глибокі переживання мовця та вказують на 
емоційно-модальне значення ствердження. 

Окрему групу становлять етикетні форми на зразок: вибачайте, прошу, спасибі, здрастуйте, здоровенькі 
були, будь ласка тощо. 

Модальних значень такі мовні знаки не виражають, водночас такі слова з розвитком у них вторинного зна-
чення й повної втрати зв’язку зі словами інших частин мови можуть використовуватися як засоби вираження 
модальних значень згоди, здивування чи незгоди, наприклад: «Це, вибачайте, госпоже, поросятники, щоб 
смажити цілі поросята…» [13, с. 103], «Чи здорова Онисія Степанівна? – Спасибі вам!» [13, с. 107], «А чи 
маєте ви пашню на посів? … Спасибі вам, люди добрі» [13, с. 102]. Проаналізовані форми мовного етикету за 
допомогою інтонації наповнюють зміст речення стверджувальним значенням «так!» 

Під час аналізу значення вигукових фразеологізмів з метою визначення його специфіки виходитимемо з 
того, що в структурі фразеологічного значення виділяють три аспекти: денотативний, сигніфікативний і ко-
нотативний. Як зазначає О. М. Мелерович, денотатами фразеологічних одиниць у системі мови є узагальнені, 
типізовані уявлення про певні елементи, явища дійсності. Через посередництво сигніфіката, що закріплений 
мовним узусом, форма фразеологічної одиниці співвідноситься зі своїм денотатом. У разі конкретизації та 
видозміни в мові зберігається сигніфікативне ядро фразеологічного значення, яке забезпечує його тотожність 
у різноманітних вживаннях [6, с. 12]. 

Специфіка значення фразеологічних одиниць характеризується відсутністю предметного змісту під час по-
силення сигніфікативного в ядрі фразеологічного значення. Семантика вигукових фразеологізмів переважно 
емоційно-оцінна, з відтінком модальності. Їх основна функція – вираження і передача відношень емоційних, 
волюнтативних, апелятивних у процесі комунікації. Вигукові фразеологічні одиниці передають різноманітні 
почуття людини, її емоції, волевиявлення, хоч і не називають їх (От тобі й маєш! От тобі й на! Он як! Ось 
воно що!). Наприклад: «От тобі й на! От тобі й батько! А що ж тепер робитиме наша Онися? – спитала 
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Прокоповичка» [13, с. 70], «От тобі й Онися! От тобі п’ять корів і сто карбованців, – сказала вона, вда-
рившись об поли руками» [13, с. 30], «От тобі й паска! Я таки вгадував, що воно щось та є» [13, с. 33]. Ці 
фразеологічні одиниці вживають, констатуючи який-небудь факт, що супроводжується емоційно-модальним 
значенням рішучості, подиву, захоплення чи іронії, утім, загалом значенням ствердження. 

Нерідко в драматичних творах трапляються синтаксично експресивні конструкції, що утворилися по-
єднанням вигуків, службових та повнозначних слів. Це зазвичай приклади із усного мовлення персонажів: 
«Якби музики, ти б, Оришко, й потанцювала, – сказали паничі. – А чом же! Як вип’ю цього ведмедя ще одну 
чарку, то їй же богу, так і піду по хаті гацати метелиці, ще й на одній нозі!» [13, с. 127]. Ці фразеологічні 
сполуки слів виражають не звичайне ствердження, а ствердження-згоду або ствердження з іншими додатко-
вими модальними значеннями впевненості, рішучості, захоплення. 

У ролі речень-відповідей виступають і такі конструкції, головний зміст яких обмежено емоційним ви-
раженням ствердження або згоди з висловленням у запитанні. Наприклад: «Марта викинула на долоню роз-
кушену картоплину… Ой, картопля! Їй-богу, картопля! Що за диво!» [13, с. 125], «… Архієрей зняв з мого 
панотця ризи й рясу при всій громаді. А він з переляку як ох, та й ох… Ой боже мій! Ой, який великий гріх 
вчинився! Сили небесні!» [13, с. 221]. 

Вигукові фразеологічні одиниці є своєрідним різновидом українських фразеологізмів. Їхня специфіка по-
лягає у відсутності номінативної функції та переважанні в структурі семантичного значення конотативного 
аспекту. Вигукові фразеологічні одиниці мають складну семантичну забарвленість та функціонують зазвичай 
у мові персонажів драматичних творів. 

Отже, велика кількість вигуків, будучи словами-реченнями, вказують на позитивне стверджувальне зна-
чення. Здебільшого вони характеризують діалогічне мовлення, до того ж емоційно-забарвлене, часто навіть 
афектоване. Вигукові фразеологічні одиниці виражають не звичайне ствердження, а ствердження-згоду або 
ствердження з іншими додатковими модальними значеннями. Під час дослідження ми з’ясували, що якщо 
відповідь-ствердження виражена заперечною формою, то в такому разі вигукове слово-речення передає го-
товність мовця що-небудь зробити чи реалізувати те, про що його запитують. У перспективі вигукові слова-
речення зі значенням ствердження можуть досліджуватися на матеріалі як прозових, так і поетичних сучасних 
художніх текстів, оскільки вивчення вигукових слів-речень розширює наші уявлення про виражальні можли-
вості мовлення, що дає змогу використовувати їх за певних конкретних умов спілкування. 
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вістичної генології. Увагу зосереджено на аналізі педагогічної презентації уроків хімії. Результати дослі-
дження підкріплені прикладами презентації PowerPoint, розміщених на інтернет-сайтах: http // www.science. 
pppst.com; http // www.worldofteaching.com. 
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В статье рассмотрено понятие речевого жанра как категории современного направления в языкознании 
‒ лингвистической генологии. Внимание сосредоточено на анализе педагогической презентации уроков химии. 
Результаты исследования подкреплены примерами презентации PowerPoint, размещенных на интернет-сай-
тах: http // www.science. pppst.com; http // www.worldofteaching.com. 
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The present paper presents the concept of speech genre as a category of the modern linguistic branch ‒ linguistic 
genology. Special attention is paid to the pedagogical presentations of chemistry lessons. The author gives the examples 
of the PowerPoint Presentations on the websites: http // www.science. pppst.com; http // www.worldofteaching.com. 
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Упродовж останніх років дослідження дискурсу привертають увагу дослідників (Н. Д. Арутюнова, Ф. С. 
Бацевич, А. Д. Бєлова, А. П. Загнітко, Є. С. Кубрякова, М. Л. Макаров, О. О. Селіванова, К. Ф. Сєдов, Ю. С. 
Стєпанов, В. Є. Чернявська, І. С. Шевченко та ін.), зростає інтерес лінгвістів до вивчення навчально-педаго-
гічного дискурсу (педагогічного дискурсу): О. І. Власова, А. Р. Габідулліна, В. І. Карасік, М. Ю. Олєшков, Ю. 
В. Щербініна та ін. 

За А. Р. Габідулліною, навчально-педагогічний дискурс розумітимемо як цілісну соціально-комунікативну 
подію, що полягає у взаємодії вчителя і учня за допомогою навчальних текстів та інших знакових комплексів 
в рамках навчально-педагогічної ситуації, зануреного в сферу організованого навчання [3, с. 24]. 

Як справедливо зазначає В. І. Карасік, педагогічний дискурс виділяється у системі інституційного дискур-
су, ознаками котрого є учасники, хронотоп, мета, цінності, стратегії, жанри тощо [5, с. 266]. 

Актуальність дослідження визначається тим, що проблематика мовленнєвого жанру «Презентація 
PowerPoint» у навчально-педагогічному дискурсі не висвітлена в науковій літературі. 

Мета статті ‒ розглянути мовленнєвий жанр як категорію сучасного напряму в мовознавстві – лінгвістич-
ної генології та проаналізувати презентацію PowerPoint на уроках хімії на інтернет-сайтах: http // www.science. 
pppst.com; http // www.worldofteaching.com. 

Поняття «мовленнєвого жанру» як загальнофілологічного та семіотичного явища є одним з основних на-
прямків вивчення комунікації останньої третини ХХ ст. – лінгвістичної генології (Є. В. Акулова, Н. Д. Арутю-
нова, М. Баліцька, А. Г. Баранов, Ф. С. Бацевич, В. Бхатія, А. Вежбицька, А. Вількон, Ст. Гайда, В. Є. Гольдін, 
О. І. Горошко, В. В. Дементьєв, О. В. Дерпак, С. Дьоннінгхаус, І. Довганюк, Х. Дяків, Т. В. Дубровська, І. М. 
Єршова, Р. Д. Карамишева, М. Н. Кожина, О. В. Кощєєва, Є. Маліновська, Т. В. Матвєєва, А. Паславська, А. 
Г. Пастухов, Н. Б. Рогачова, В. А. Салімовський, К. Ф. Сєдова, О. О. Селіванова, Дж. Свейлз, І. В. Труфанова, 
А. М. Чеберяк, М. Ю. Федосюк, О. Й. Шейгал, О. С. Шлапаков, Т. В. Шмельова, Т. В. Яхонтова та ін.). 

Заснував лінгвістичнy генологію Михайло Бахтін (1895-1975), який у 50 рр. XX ст. створив оригінальну 
лінгво-філософську концепцію мовленнєвих жанрів, яка охоплює «типові моделі побудови цілого», усі мож-
ливі форми вияву типових форм висловлювань [1, с. 257]. 

За підрахунками Т. Шмельової, дослідник називає близько 30 мовленнєвих жанрів, зокрема такі як бесі-
да (салонна, застільна, інтимно-дружня, інтимно-сімейна), лайка, побутове оповідання, військова команда, 
заперечення, висловлення захоплення, схвалення, ділові документи, щоденник, відповідь, лист, прислів’я, 
побажання, привітання, осуд, похвала, поздоровлення, наказ, протокол, прощання, публіцистичний виступ, 
промова, роман, згода, співчуття, жарт, науковий трактат, інтимні жарти, питання [7, с. 64]. 

За загальною природою висловлювання М. М. Бахтін виділяє первинні (прості) та вторинні (складні) мов-
леннєві жанри. Під вторинними мовленнєвими жанрами дослідник розуміє: романи, драми, наукові дослі-
дження тощо. У процесі формування вторинні мовленнєві жанри вбирають у себе і перероблюють різні пер-
винні жанри, які сформувалися в умовах мовленнєвого спілкування. Ці первинні мовленнєві жанри входять у 
склад вторинних, трансформуються в них і набувають особливий характер: втрачають будь-яке відношення 
до реальної дійсності і реальних чужих висловлювань, наприклад, репліки побутового діалогу або листа в ро-
мані, зберігаючи свою форму і побутове значення тільки в змісті роману, входять у реальну дійсність тільки 
через роман, тобто як подія літературно-художнього життя, а не побутового [1, с. 239]. 

Що стосується вторинних мовленнєвих жанрів, то, як зазначають М. О. Кантурова та Н. Б. Рогачова, нині 
дослідники виокремлюють три основні підходи розуміння мовленнєвої вторинності:

1) вторинні мовленнєві жанри онтологічно похідні від первинних мовленнєвих жанрів і відрізняються від 
них сферою функціонування або стилістичною обробкою (Н. В. Орлова, Р. М. Байрамуков);

2) первинні і вторинні мовленнєві жанри становлять собою різні рівні абстракції текстової діяльності  
(А. Г. Баранов, М. Ю. Федосюк);
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3) вторинні мовленнєві жанри є типами діалогічних текстів, а первинні – їх структурними елементами (І. 
Н. Борісова, Ст. Гайда) [4, с. 7]; [6, с. 7-8]. 

Як зазначає Т. В. Яхонтова, унікальна за своєю глибиною та масштабом охоплення теми лінгвофілософ-
ська теорія М. Бахтіна «революціонувала» жанрознавство, розсунула його рамки, зробила цю галузь, по суті, 
інтернаціональною, подолала її формалістичний дух, надала поштовху до сучасного переосмислення жанру 
як соціальної і лінвосоціальної категорії [8, с. 24]. 

Ф. С. Бацевич визначає мовленнєвий жанр як прийняті в конкретних ситуаціях і призначені для певного 
змісту типові способи побудови мовлення; розгорнуту мовленнєву побудову, яка складається з певної кількох 
(іноді значної кількості) мовленнєвих актів, ілокутивна сила котрих підпорядкована певній стратегії й тактиці 
адресанта; еталон соціально значимої взаємодії, типізовані форми мовленнєвої комунікації [2, с. 228]. 

Розглянемо презентацію PowerPoint у навчально-педагогічному дискурсі, на прикладі уроку хімії. 
Комунікативна мета адресанта (учителя) мовленнєвого жанру презентації PowerPoint на уроці хімії по-

лягає у наданні певної інформації адресатові (учням) про хімію як навчальний предмет; формуванні навичок 
роботи з періодичною системою хімічних елементів; формуванні хімічної мови (формуванні навичок роботи 
з хімічними речовинами, вмінні характеризувати хімічні властивості речовин за допомогою хімічних реакцій і 
оцінювати результат пізнання); моделюванні процесів, які в звичайних умовах неможливо відтворити; демон-
страції хімічних експериментів з небезпечними, токсичними, вибуховими реактивами; формуванні вміння 
самостійно проводити досліди, дотримуючись правил техніки безпеки; створенні проектів; надбанні досвіду 
використання інформаційних технологій тощо. 

Таким чином, презентація PowerPoint належить до інформативних мовленнєвих жанрів. 
Презентація PowerPoint відбувається у тісній інтеракції учителя та учня. Таким чином мовленнєвий жанр 

«презентація PowerPoint» завжди має адресанта та адресата. У ролі адресанта є вчитель, а в ролі адресата ‒ 
учні. 

Адресант є офіційною особою, уповноважений певним навчальним закладом, тобто він має право творити 
певний дискурс. Він фахівець у галузі хімії, знає такі речі, які невідомі учням, є зацікавленою та творчою 
людиною, незважаючи на різницю у віці, соціальний статус тощо, має повноваження передавати учням зна-
ння, вміння, навички, розвивати учнів, впливати на адресата, його почуття, інтелектуальне удосконалення, 
оцінювати дії, поведінку, знання та успіхи учнів. 

Презентація PowerPoint складається з трьох композиційно-тематичних блоків: вступу, основної (інформа-
ційної) та висновкової частини. 

Вступна частина – це динамічний та ефектний вступ, який має емоційно спрямований характер. Завдання 
цієї частини презентації – привернути увагу учнів до ключових проблем уроку, пов’язати матеріал уроку з 
попередніми темами. Презентація PowerPoint містить тему уроку, мету та завдання і власне інформаційну 
частину (див. «Титрування», рис. 1). 

Рис. 1. Титрування

Основна (інформаційна) частина охоплює ознайомлення учнів з видатними хіміками та їхніми внесками 
в науку, визначення молекулярних і структурних формул речовин, характеристику хімічних елементів (зна-
ходження в природі, фізичні та хімічні властивості, добування, застосування) тощо. 

Наведемо приклади презентації уроків на тему: «Сполуки» (див. «Сполуки», рис. 2), «Кислоти та основи» 
(див. «Властивості основ», рис. 3). 
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Рис. 2. Сполуки

Рис. 3. Властивості основ

Висновкова частина уроку хімії містить: 
1. Пісумки уроку:
‒ Aluminum and Titanium both have a low density which means they are light weight for their size. 
‒ They resist corrosion. 
‒ They cannot be extracted by reduction. 
‒ Extraction is expensive because there are several stages involved and the processes require a lot of energy. 
2. Похвалу: Well done!
3. Подяку: Thank you! Thank you for watching!
4. Домашнє завдання:
Complete the worksheet on questions on Limestone for the next lesson. 
5. Закінчення: The End!
Отже, презентація PowerPoint уроку хімії ‒ це комплексний інформаційний мовленнєвий жанр, що надає 

можливості адресату (учням) створювати власні проекти, формує вміння у адресата самостійно проводити 
досліди, дотримуючись техніки безпеки, формує навички роботи з періодичною системою хімічних елементів 
та сприяє формуванню хімічної мови (формуванні навичок роботи з хімічними речовинами, вмінні харак-
теризувати хімічні властивості речовин за допомогою хімічних реакцій і оцінювати результат діяльності), 
моделюванні процесів, які в звичайних умовах неможливо відтворити, демонстрації хімічних експериментів 
з небезпечними, токсичними і вибуховими реактивами. 

Мовленнєві жанри навчально-педагогічного дискурсу мають широкі перспективи в межах комунікативної 
лінгвістики, міжкультурної та соціальної комунікації, лінгвістичної генології, дискурсології, психолінгвісти-
ки, когнітивної лінгвістики, педагогіки, педагогічної та соціальної психології тощо. 
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СУЧАСнІ ПІДХОДи ДО АнАлІЗУ КАЗОК 

У статті розглядаються фольклористичний, структуралістський, психоаналітичний, соціо-історичний 
та феміністичний підходи до аналізу фольклорних і літературних казок. 

Ключові слова: фольклорна казка, літературна казка, фольклористичний, структуралістський, психоана-
літичний, соціо-історичний, феміністичний підхід. 

В статье рассматриваются фольклористический, структуралистский, психоаналитический, социо-ис-
торический и феминистический подходы к анализу фольклорных и литературных сказок. 

Ключевые слова: фольклорная сказка, литературная сказка, фольклористический, структуралистский, 
психоаналитический, социо-исторический, феминистический подход. 

The article analyzes folkloristic, structuralist, psychoanalytic, socio-historical and feminist approaches to the fairy tales. 
Key words: folk tale, literary fairy tale, folkloristic, structuralist, psychoanalytic, socio-historical, feminist approach. 

Літературна казка, починаючи з ХІХ ст., стає предметом наукового інтересу, а для її аналізу та інтерпретації 
використовуються різноманітні методи й підходи. Варто зазначити, що жоден окремо взятий підхід не в змозі 
запропонувати єдино вірну інтерпретацію казки, і лише поєднання різних методологій дозволяє отримати най-
більш повну та об’єктивну картину. Метою цієї статті є огляд існуючих підходів до аналізу літературної казки. 

У рамках фольклористичного підходу головна увага зосереджена на фольклорній казці. Представники 
фінської або історико-географічної школи (А. Аарне, С. Томпсон) намагаються реконструювати оригінальну 
форму і прослідкувати історію кожного окремого типу казки шляхом збору, систематизації та аналізу усіх на-
явних її варіантів. Результати дослідження представлені в Класифікаторі фольклорних казок Аарне-Томпсо-
на-Утера [15]. Оригінальна класифікація була створена одним з найвідоміших представників фінської школи 
у фольклористиці А. Аарне у 1910 р. Історико-географічний метод дослідження, що використовувався дослід-
ником, передбачав визначення географічної території розповсюдження, історії, варіантів, місця походження 
та оригінальної форми певної фольклорної казки або групи казок шляхом їх компаративного текстового ана-
лізу. Згодом класифікація була доповнена американським дослідником С. Томпсоном (1961 р.) і німецьким 
вченим Х.-Й. Утером (2004 р.). У класифікаторі Аарне-Томпсона-Утера були частково переглянуті назви ти-
пів казок, а описи сюжетів повністю переписані та доповнені. Розширена також географія казок, адже у по-
передніх покажчиках були практично відсутні південно-європейські, східноєвропейські (зокрема, російські) 
казки тощо. У спеціальній рубриці «Примітки» Х.-Й. Утер вказує час та місце створення казки, територію її 
поширення, основні видання та інші особливості. 

На відміну від ідентифікації базових компонентів, характерних для певного типу казок, яка відбувається 
в рамках фольклористичного підходу, структуралістський підхід передбачає виявлення структурних ком-
понентів фольклорної казки як жанру. Зокрема, В. Я. Пропп, який займався дослідженням структури чарівної 
казки, а саме виділенням і співвідношенням постійних елементів в її композиції, довів, що до таких елемен-
тів належать функції дійових осіб (тридцять одна) та набір ролей казкових персонажів (сім). Не всі функції 
представлені в усіх казках, проте незмінним є порядок їх слідування в процесі розгортання оповіді. Загалом, 
В. Пропп розробив дві структурні моделі та, відповідно, дав два визначення чарівної казки: оповідь, в якій 
беруть участь семеро персонажів, та твір з обмеженим переліком функцій та певним порядком їх слідування. 

М. Татар [14, c. 68] зазначає, що В. Я. Пропп, віддаючи перевагу дослідженню лінійної послідовності 
подій, яка утворює наративну структуру казки, висвітлює синтагматичні аспекти наративу, залишаючи поза 
увагою надзвичайно важливий парадигматичний вимір. 

А. Ж. Греймас бере за основу методику В. Я. Проппа і розробляє власну структурну модель дійових осіб, 
в якій звужує актантні категорії, виділені В. Я. Проппом, до трьох бінарних пар: суб’єкт vs об’єкт, адресант 
vs адресат та допоміжний засіб vs супротивник [1, c. 261]. Серед недоліків моделі А. Ж. Греймаса М. Татар 
називає дуплікацію функцій героя, який одночасно може виступати як суб’єктом, так і адресатом, а також роз-
міщення в одному ряду таких бінарних пар, як адресант vs адресат та допоміжний засіб vs супротивник, хоча в 
казках опозиція помічник-супротивник, зазвичай, відіграє важливіше значення (майже в усіх казках є помічни-
ки та супротивники, натомість, часто буває досить проблематично визначити адресанта та адресата) [14, c. 69]. 

Важливим структурним компонентом казки є мотив. В. Я. Пропп [4, c. 352] називає два основних цикли 
– обряд посвяти (ініціації) та подорож до іншого світу, які дають максимальну кількість казкових мотивів.  
С. Томпсон, один з авторів класифікатора фольклорних казок, вважає мотив центральним елементом аналізу 
казок. Він створив класифікатор повторюваних мотивів у 6-ти томах. Дослідження мотиву було започатковано 
фольклористикою, а згодом це поняття почало застосовуватися до літературних творів. Мотив, який є базовим 
елементом будь-якого наративу, є досить складним та багатозначним поняттям. Зокрема, Х.-Й. Утер зазначає 
наступне: «Мотив має широке визначення, що дозволяє використовувати його як основу для літературного та 
етнологічного дослідження. Це – наративна одиниця, якій властива динаміка, яка визначає, з якими іншими 
мотивами він може поєднуватися. Таким чином, мотиви утворюють базові структурні одиниці наративів. З 
точки зору прагматики чітке розмежування між мотивом і типом неможливе через нечіткі границі [15, c. 10]. 

На думку С. Ю. Неклюдова [3, c. 236], в загальному вигляді мотив і сюжет співвідносяться як частина 
та ціле, тобто мотив є складовим елементом сюжету. А. В. Рафаєва [5] пропонує власну систему казкових 
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мотивів у вигляді предикатно-актантної системи, в основі якої лежать архетипічні мотиви, виділені Є. М. 
Мелетинським. Є. М. Мелетинський під поняттям архетипічний мотив має на увазі «певний мікросюжет, 
що містить предикат (дію), агенса, пациенса та несе більш-менш самостійний і достатньо глибинний зміст» 
[2, c. 50]. Більшість мотивів у системі А. В. Рафаєвої містять такі складові, як персонаж 1, персонаж 2 (най-
частіше – суб’єкт та об’єкт дії, які беруть участь у реалізації основної дії мотиву), образ дії (спосіб реалізації 
дії) та умова (причинно-наслідкові зв’язки між двома предикатами) [5]. Частково система казкових мотивів 
А. В. Рафаєвої перетинається з функціями В. Я. Проппа (зокрема, мотиви, які містять образ дії, мають прямі 
відповідники серед функцій В. Я. Проппа). Ця система розроблена для аналізу, насамперед, парадигматичних 
закономірностей побудови чарівної казки, але при цьому відображає і її синтагматичну будову. С. Ю. Неклю-
дов також погоджується з тим, що в основі сюжету лежить синтагматична структура, тоді як мотив за своєю 
природою є парадигматичним, а основу мотивного фонду складає набір семантичних універсалій [3, c. 241]. 

Варто зауважити, що структуралістський підхід фокусується на наративних елементах, які залишаються 
незмінними, залишаючи поза увагою соціально-історичні аспекти та культурний контекст функціонування 
казки, а також варіативні складові форми та змісту казок. 

Символізм казок є основним предметом аналізу психоаналітичного підходу. Казки для послідовників 
психологічної школи Юнга представляють архетипові психологічні феномени й слугують для вираження пси-
хічних процесів колективного несвідомого. Як зазначає М.-Л. фон Франц у своїй роботі «Інтерпретація казок» 
[9, с. 1], казки є найпростішим вираженням психічних процесів колективного несвідомого. Вони представля-
ють архетипи в найпростішій та найбільш стислій формі. У цій чистій формі архетипові образи надають нам 
найкращі ключі до розуміння процесів, які відбуваються в колективній душі. 

Юнг зазначав, що саме на прикладі казки найкраще вивчати порівняльну анатомію душі. У міфах або 
легендах, або будь-якому складнішому міфологічному матеріалі вчені дістаються базових моделей людської 
психіки через культурні нашарування. Проте у казках набагато менше специфічного культурного матеріалу, 
тому вони чіткіше відображають базисні моделі психіки [9, с. 15]. М. – Л. фон Франц, застосовуючи сим-
волічний та асоціативний підхід, виділяє архетипічні моделі в чарівних казках, розглядає, як проявляється 
фемінінність у казках різних народів тощо. 

Для дослідників, які дотримуються фрейдистських поглядів, серед яких відомий психолог Б. Беттельхейм, 
казки є вираженням індивідуального психологічного розвитку та відображенням універсальних проблем люд-
ства. Б. Беттельхейм вважає, що казки містять символічні образи, які відображають внутрішні психічні про-
цеси і які допомагають дітям подолати їхні психологічні проблеми. Книга Б. Беттельхейма «Про користь чар» 
(«The Uses of Enchantment» [6]), найґрунтовніше психоаналітичне дослідження казок, яке увійшло до 159 
найвпливовіших книжок століття за рейтингом Публічної бібліотеки Нью-Йорка, викликала неоднозначну ре-
акцію серед дослідників казкового жанру. Б. Беттельхейм пояснює терапевтичний ефект від казок наступним 
чином: завдяки зверненню до несвідомого дітей символічною мовою, схожою на сновидіння, казки допомага-
ють їм боротися з невисловленими страхами та бажаннями («Красуня та чудовисько»), двоїстими почуттями 
до батьків («Білосніжка», «Попелюшка»). Важливим для терапевтичного ефекту є оптимістичне закінчення 
казок: винагородження гарних героїв та покарання поганих. На думку Б. Беттельхейма, діти ідентифікують 
себе з головними героями казок і тому переконані, що їх власні проблеми можна вирішити подібним чином. 

 Представники соціо-історичного підходу вивчають соціо-культурні цілі виникнення казок у певних серед-
овищах. Зокрема, німецький дослідник А. Нітшке [13] доводить, що казки є відображенням соціального поряд-
ку певної історичної епохи, вони символізують прагнення та потреби членів племені, громади та суспільства 
в цілому. Автор дотримується думки, що казки виникли в певний історичний момент і в незмінному вигляді 
пройшли через наступні епохи. Інші дослідники, серед яких Р. Боттігхаймер, Дж. Зайпс наголошують на тому, 
що значення фольклорних казок модифікувалося протягом періоду їх існування під впливом соціо-культурних 
контекстів. Дж. Зайпс особливо наголошує на тому, що неможливо повністю зрозуміти літературу та мисте-
цтво без розгляду соціально-політичного та культурного контексту, в якому вони створювалися [16, с. іх]. 

Про вплив соціо-історичної епохи на творчість класиків казкового жанру пише М. Татар. На її думку, Ш. 
Перро намагався догодити аристократичній аудиторії, тоді як брати Грімм прагнули залишити більше народ-
ної автентичності [14, c. 187]. Наприклад, герої Ш. Перро не забувають про моду (принц із казки «Спляча кра-
суня» зазначає, що сукня головної героїні після столітнього сну безнадійно застаріла), тоді як в казках Грімм 
увага приділяється більш фундаментальним речам (принц у їхньому варіанті казки оглядає двір та кухню 
палацу, а не одяг героїні). Граціозний стиль та елегантні повороти сюжету казок Ш. Перро різко контрастують 
з грубо обтесаною прозою та часто примітивною сюжетною лінією «Дитячих й сімейних казок» братів Грімм. 
У свою чергу, казки братів Грімм також піддавалися редагуванню (нагадаємо, що перше видання вийшло у 
1812 р., а останнє, сьоме видання збірки було опубліковано у 1857 р.) відповідно до вимог тогочасного сус-
пільства та власних поглядів та уподобань братів Грімм. 

Феміністичний підхід пов’язаний з дослідженням гендерних питань у казковій традиції, для якої харак-
терне яскраво виражене чоловіче домінування, та пошуком в ній жіночих голосів. Відомий дослідник Дж. 
Зайпс [17, с. xxvіі] вважає, що одна з найкардинальніших трансформацій класичної казки була здійснена 
представниками феміністичного руху, в результаті чого з’явилися несексистські казки для дітей та дорослих, 
а також теоретичні роботи, в яких досліджувалися гендерні ролі в казках. 

В програмній роботі М. Ліберман «Одного дня мій принц прийде», зокрема, йдеться про величезний вплив 
казок, які є «вмістилищем мрій, надій та фантазій поколінь дівчат», і що «мільйони жінок сформували психо-
сексуальні уявлення про себе та власну позицію щодо того, чого вони можуть або не можуть досягти, яка по-
ведінка винагороджується, і якою є нагорода, частково саме з їхніх улюблених казок» [12, c. 385]. Робота М. 
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Ліберман є критичним прочитанням гендерних відносин у найвідоміших казках західної культури. Дослідниця 
виступає проти сексистських уроків, яким навчають традиційні казки, та пасивної ідеології, яку, на її думку, 
вони відкрито проголошують. Феміністична критика розглядає казки з точки зору інтерпретації жіночого до-
свіду, пошуку потенціалу, що міститься в казках, для пробудження та звільнення жінки. Матеріалом для ана-
лізу стають менш відомі казки з нетрадиційними сильними та активними героїнями, або нові твори, в центрі 
яких знаходяться жіночі персонажі. А. Картер, автор однієї з таких збірок, зазначає наступне: «Ці оповідання 
мають єдину спільну рису – в центрі кожного з них знаходиться головна героїня, або розумна, або хоробра, або 
гарна, або дурна, або жорстока, або зловісна, або жахливо нещасна, але в центрі уваги, в усій красі» [8, c. xiii]. 

Відбувається нове прочитання класичних творів, зокрема, казок братів Грімм. Так, феміністичний аналіз 
казки «Білосніжка» пропонується у відомій праці С. Гілберт та С. Губар «Божевільна на горищі» [10]. Тоді 
як М. Ліберман розглядає переважно вплив традиційних казок на дітей, С. Гілберт і С. Губар підходять до 
аналізу казки «Білосніжка» з точки зору дорослого читача, трактуючи її як багатошаровий текст, в якому ви-
діляються два жіночих архетипи: Білосніжки та мачухи. 

Р. Боттігхаймер [7], вивчаючи гендерні питання в казках Грімм, дійшла висновку, що редакторські правки 
письменників призвели до послаблення ролі жіночих персонажів, демонізації жіночої влади, зміни перспек-
тиви з жіночої на чоловічу в казках, де жінки висловлюють своє незадоволення, нарешті, вони подекуди вза-
галі позбавили героїнь голосу, – і все це було зроблено відповідно до тогочасних соціальних запитів. Існують 
також дослідження (S. Ude-Koeller), в яких простежується взаємозв’язок між змінами в жіночих образах в 
казках Грімм та відносинами братів з жінками в реальному житті. 

Серед інших напрямків феміністичної критики – дослідження матріархальних цінностей, які, можливо, не-
явно, але присутні в деяких сучасних казках (зокрема, в «Попелюшці»), зберігшись з прадавніх часів, а також 
відкриття забутих імен жінок-авторів казок і перегляд ролі деяких з них (наприклад, французьких письмен-
ниць-сучасниць Ш. Перро) в історії формування казкового жанру. Нарешті, феміністичний підхід передбачає 
аналіз ролі жінки та жіночого досвіду в сучасних казкових адаптаціях. Серед найвідоміших авторів сучасних 
феміністичних казок можна згадати Енн Секстон, Анжелу Картер, Джейн Йоулен, Теніт Лі, Робін МакКінлі 
та інших. Як зазначає Д. Хаас, «переплетення фемінізму та казкових студій створило могутню синергію, яка 
здійснює значний та постійний вплив на написання, сприйняття, вивчення та викладання казок» [11, c. 31]. 

Таким чином, серед основних підходів до аналізу казок можна виокремити фольклористичний, структура-
лістський, психоаналітичний, соціо-історичний та феміністичний. Перераховані підходи не існують ізольова-
но, вони часто поглиблюють і доповнюють один одний. Тому доцільним видається поєднання різних підходів 
з метою отримання цілісної та всебічної картини, особливо коли йдеться про дослідження такого складного 
та неоднозначного явища, як сучасні літературні казки. 
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ОСОБЕнниСТи иСПОлЬЗОВАниЯ КОМПРЕССии нАУЧнЫХ ТЕКСТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕниЯ СТУДЕнТОВ

У статті зроблено спробу визначити сутність конспекта, розглянуто його види та вимоги, які предявля-
ються до процессу конспектування, проаналізовано деякі аспекти використання компресії наукових текстів 
під час навчання студентів. 

Ключові слова: компресія тексту, конспект, науковий текст, текстова інформація, комунікативна ком-
петенція. 

В статье сделана попытка определить суть конспекта, рассмотрены его виды требования, предъявляемые 
к процессу конспектирования, дается анализ некоторых аспектов использования компрессии научных тек-
стов при обучении студентов. 

Ключевые слова: компрессия текста, конспект, научный текст, текстовая информация, коммуникатив-
ная компетенция. 

The paper attempts to define the essence of abstract, discussed his views of the requirements for the process of note-
taking, provides an analysis of some aspects of the use of compression of scientific texts in teaching students. 

Key words: compression of text, abstract, scientific text, the text information, communicative competence. 

Что делает человек в читальном зале библиотеки? Разумеется, читает. Что делает человек на лекции? 
Слушает лекцию. А что еще обычно делает человек в читальном зале или на лекции? Приглядитесь: почти 
перед каждым читателем научного читального зала и перед каждым слушателем научной или учебной лекции 
лежит тетрадь, а в руке – авторучка. И читатели, и слушатели конспектируют. Конспект в переводе с латыни 
означает «обзор» и составлять его надо как обзор, содержащий основные мысли текста. Слово конспект 
состоит из двух корней, первым из которых является «кон». В русском языке «кон» означает начало, предел, 
сужение пространства действий. В этом сужении, предельном сокращении, свертывании информации, т. е. 
компрессии (сжатии) и заключен главный смысл конспекта. 

В последние время ученых все больше интересует проблема информативности текстовых материалов, 
особенности восприятия текста в условиях массовой коммуникации, а также специфика сжатого текста. 
Большой вклад в изучение данной проблемы внесли такие современные ученые, как Е. Панченко, Н. 
Колесникова Л. Метельская, Н. Валгина, Н. Морозова, И. Добротина и др. 

Вслед за Е. Панченко мы считаем, что конспект представляет собой особое речевое произведение, которое 
можно считать сжатым текстом. «Сжатый текст – это сообщение, объективированное подобно любому 
иному тексту в письменной форме, построенное путем сокращения полного текста либо созданное как 
изначально краткое, предназначенное при необходимости для дальнейшего развертывания в более объемный 
текст. Сжатый текст имеет повышенную информативную насыщенность по сравнению с первичным 
полным вариантом или текстом такого же объема, что достигается благодаря разнообразным обязательным 
и факультативным средствам всех уровней языка» [2, с. 306]. Особенно остро, на наш взгляд, проблема 
формирования навыков составления сжатого текста стоит в студенческой аудитории, на начальном этапе 
обучения. Все это заставляет нас обратить особое внимание на этот процесс. В данной статье мы определим 
сущность конспекта, рассмотрим его виды, требования, предъявляемые к процессу конспектирования. 

Конспектирование относится к числу наиболее важных общеучебных умений. На него опирается 
весь учебный процесс, так как студентам постоянно приходится использовать для подготовки к занятиям 
конспектирование лекций преподавателя, учебного параграфа или дополнительной литературы. 

Конспект нужен для того, чтобы: научиться перерабатывать любую информацию; выделить в письменном или 
устном тексте самое необходимое и нужное для решения учебной или научной задачи; создать модель проблемы; 
упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными терминами; накопить информацию для 
написания более сложной работы в виде доклада, реферата, дипломной работы, диссертации, статьи. 

В основе работы с текстовой информацией лежат такие познавательные процессы, как понимание, 
запоминание, воспроизведение текста, а также преобразование информации в сознании и присвоение её. 
Успешность человека в учении и в профессиональной деятельности во многом зависит от его информационной 
культуры. Информационная переработка текста – одна из составляющих коммуникативной компетенции. Это 
отличный инструмент упорядочивания информации в голове. Конечно, одного конспекта мало для хорошей 
подготовки: без собственного размышления и обобщения, без труда на занятиях и без работы с научными 
источниками тяжело достичь отличных результатов в учебе. Но конспект представляет собой своеобразный 
фундамент, который поможет на пути овладения знаниями. От умения конспектировать зависит способность 
воспроизвести прочитанный или прослушанный материал. Поэтому, первое, чему должен научиться студент 
– это конспектирование. 

Нужно понимать, что слушать и записывать лекцию – это сложный вид вузовской работы. Хотя пре-
подавателю, читающему лекцию, и не приходится конспектировать самому, но наличие навыков конс пек ти-
рования у его слушателей ему далеко не безразлично. Достаточно часто на лекции излагается материал, который 
просто еще не успел войти в учебники, и его необходимо записать. Если же аудитория конспектировать не 
умеет, то лекция превращается практически в диктант, а это расход времени и преподавателя, и слушателей. 

© И. И. Заваруева, 2014
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Навыки конспектирования у студентов позволили бы без ущерба для качества конспектов и понимания 
материала существенно повысить темп лекции, увеличить объем материала, усилить глубину его проработки. 
Техника конспектирования – это один из основных рабочих навыков и студента, и научного работника. Этому 
навыку надо учить так же, как мы учим всему остальному. Опыт показывает, что реально нужно потратить 
на первых двух-трех лекциях всего по 10 мин для освоения студентами примерно половины приемов. Это 
уже позволяет повысить темп конспектирования раза в два. Лектору целесообразно вводить сокращения 
типа кванторов, букв в обертке, пиктограмм. Он может предусмотреть, какие термины будут наиболее 
употребительными в дальнейшем. Кроме того, введение сокращений лектором имеет еще одно преимущество: 
в этом случае все студенты (учащиеся, слушатели) используют одинаковую систему сокращений. Лектору 
же удобно и регулировать темп введения новых сокращений. Если на очередной лекции введено несколько 
активно используемых терминов, то на следующей лекции можно дать для них сокращения. 

Обязательно следует обратить внимание на работу цветом по важности (это надо делать на всех 
дисциплинах) и по соответствию (это удобно делать на технических дисциплинах). Когда человеку 
необходимо найти информацию возникает проблема: где искать, в этом случае применяют прием, который 
называется секционированием конспекта. Суть его в том, что конспект разбивается на несколько секций, а 
запись осуществляется в одной из них в зависимости от сущности записываемого материала: каждая секция 
предназначена для своих целей. Примером такого секционирования является тетрадь по иностранному языку, 
где выделена отдельная часть под словарик. В той же тетради можно выделить и четыре части (или завести 
четыре тетради); в первой записываются грамматические правила, во второй – изучаемые фразеологические 
обороты, в третьей – словарь, а четвертая предназначена для выполнения упражнений. При необходимости 
найти грамматическое правило просматривается первая секция, при поиске нужного оборота – вторая, 
четвертая же вообще не предназначена для последующего просмотра. В курсе технологии излагаются 
технологические приемы и их характеристики и приводятся примеры использования этих приемов на каких-
то деталях. Соответственно в конспекте появляются две секции: с описанием собственно технологического 
приема и с описанием деталей; При этом возможны перекрестные ссылки из одной секции в другую. В итоге 
получается конспект-справочник по технологическим приемам, а рядом – справочник по деталям. Управлять 
распределением записей по секциям должен преподаватель. Он должен заранее сообщить слушателям, что 
необходимо иметь столько-то разделов в конспекте, и в ходе лекции указывать, что и куда следует записывать. 

Внимание человека очень неустойчиво. Чтобы быть сосредоточенным, требуются волевые усилия, 
поэтому для слушателя или студента важно систематически контролировать себя во время прислушивания 
лекций. Работая над конспектом, необходимо помнить следующие правила: 

1. Следует записать название лекции, конспектируемого произведения, и выходные данные. 
2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 
3. Составить план – основу конспекта. 
4. Оставить широкие поля для дополнений, заметок, записи терминов и имен, требующих разъяснений. 
5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важное значение, чем 

в подробном изложении. 
6. Запись следует вести своими словами, для лучшего осмысления текста. 
7. Применять определенную систему сокращений, условных обозначений. 
Соблюдать правила цитирования – цитату заключать в кавычки, давать ссылку на источник с указанием 

страницы. 
С некоторыми приемами вы уже познакомились на предыдущем уроке. Что касается конспектирования 

как вида записи, то в его процессе целесообразно использовать различные сигнальные знаки, увеличивающие 
информативность сжатого конспекта: стрелки, подчеркивания, линии выделение в рамку, восклицательный и 
вопросительный знаки, знак PS, означающий послесловие, т. е. написанное после, приписанное и т. д. Каждый 
может иметь свою систему знаков, с помощью которых оценивается информация не словесным, а условно 
символическим способом. 

Следует также сказать и о том, что некоторое время студент обдумывает лекцию, и ему становится 
ясным, что требует особого внимания в дальнейшей самостоятельной работе. И как следствие у студента 
восстанавливается в основных чертах содержание и структуры лекции, и создается свое отношение к 
разбиравшемуся на лекции вопросу. Если студент не может восстановить содержания лекции, но при всех 
условиях он может составить краткое резюме лекции, выразив свое отношение к лекционному материалу, 
свое понимание лекции, то такая резюмирующая запись, несомненно, будет иметь большое значение для 
дальнейшей самостоятельной углубленной работы студентов. 

Сокращению конспекта, свертыванию информации способствуют также использование аббревиатур, 
т. е. сокращенных слов и словосочетаний, использование вместо слов знаков. Например, вместо слов 
«равенство», «подобие», «сходство». можно использовать знак равенства «=«, вместо слов «больше, меньше» 
– математические знаки «<, >«и т. д. 

В качестве вывода по данной работе можно назвать необходимый минимум требований к конспектированию 
лекций: конспектирование лекции должно быть реализовано минимальными средствами, чтобы студент мог 
внимательно слушать и уяснить по ходу лекций их содержание, но в то же время чтобы в дальнейшем материал 
лекции студент мог воспроизвести в памяти по сделанной им записи. Таким образом, конспектирование 
лекций – проблема не только педагогическая, но и психофизиологическая, так как связана с механизмами 
памяти. 
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ТЕКСТОВий КОнЦЕПТ-КОнСТАнТА ПОДОРОЖ:  
ПОЗиЦІЯ МЕТи (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЛЕ КЛЕЗІО)

Статтю присвячено дослідженню розгортання текстового концепту-константи подорож, зокрема ана-
лізу одного з центральних компонентів типової фреймової моделі зазначеного концепту – позиції мети. Про-
ведений лексико-семантичний та лінгвокогнітивний аналіз позиції мети текстового концепту-константи по-
дорож дозволив нам виявити та дослідити основні текстові компоненти її омовлення, виділити два основних 
типи мети подорожі ле-клезіанських персонажів, семантичні й концептуальні риси останньої, її кореляцію 
з поняттям причини, прослідкувати особливості розгортання текстового концепту-константи подорож у 
межах двох різних періодів творчості письменника. 

Ключові слова: текстовий концепт-константа, позиція мети, фізична / уявна подорож, подорож-нома-
да, подорож-ініціація, головний суб’єкт. 

Статья посвящена исследованию развертывания текстового концепта-константы путешествие, а именно 
анализу одного из центральных компонентов типичной фреймовой модели исследуемого концепта – позиции 
цели. Проведенный лексико-семантический и лингвокогнитивный анализ позиции цели текстового концепта-
константы путешествие позволил нам выявить и исследовать основные текстовые компоненты её вербализации, 
выделить два основных типа цели путешествий ле-клезианских персонажей, семантические и концептуальные 
черты последний, её корреляцию с понятием причины, проследить особенности развертывания текстового 
концепта-константы путешествие в пределах двух разных периодов творчества писателя. 

Ключевые слова: текстовый концепт-константа, позиция цели, физическое / воображаемое путеше-
ствие, путешествие-номада, путешествие-инициация, главный субъект. 

The subject of the article is investigation of expansion of the textual concept-constant journey that is analysis 
through one of the central components of a typical frame model of the observed concept which is the goal position. 
Having performed lexico-semantic and linguo-cognitive analysis of the goal position of the textual concept-constant 
journey we managed to discover and investigate main textual components of its verbalization, sort out two main types 
of in Le Clézio’s characters’ goal position and semantic and conceptual traits of verbalization. Also we managed to 
examine the correlation between conception goal and reason, to retrace special features of expansion of the textual 
concept-constant journey within borders of the two different periods of the writer’s works. 

Key words: textual concept-constant, goal position, physical / imaginary journey, journey-nomad, journey-
initiation, main subject. 

Будь-яке контрольоване переміщення активного суб’єкта передбачає певну мету та причину. Причина 
(cause n. f. – «ce par quoi un événement, une action humaine arrive, se fait» [2]) і мета (but n. m. – «point visé, 
objectif; сe que l’on se propose d’atteindre, ce à quoi l’on tente de parvenir» [там само]) є явищами паралельними, 
взаємопов’язаними, але не повністю синонімічними. Причина й мета подорожі можуть як збігатися, так і не 
бути ідентичними. Семантичні ролі причини та мети переміщення можуть бути виражені як експліцитно, так 
й імпліцитно [1]. Ж.-М. Меньє висуває гіпотезу, що при аналізі активного переміщення в просторі певного 
суб’єкта мета та причина відіграють привілейовану роль [3], що безпосередньо впливає на характер цього 
переміщення, його сприйняття, оцінювання. 

Метою представленої роботи є виявлення текстових компонентів вербалізації позиції мети текстового 
концепту-константи подорож та виділення її основних семантичних й концептуальних характеристик. На 
нашу думку, дослідження мети подорожі головних суб’єктів у творах ранньої та пізньої творчості Ле Клезіо, 
яка виступає матеріалом нашої статті, дозволить нам виокремити важливі специфічні компоненти розгор-
тання текстового концепту-константи подорож, які він віддзеркалює за рахунок вербалізованих репрезентацій 
мети та причини ле-клезіанських переміщень. Актуальність статті визначається спрямованістю сучасної ког-
нітивної поетики на різнорівневе дослідження вербалізації різнорідних концептів, що пронизують будь-який 
художній простір. Об’єктом нашої розвідки виступають вербалізовані текстові елементи, які відображають 
мету/причину подорожі у прозі письменника, предметом – дослідження їх лінгвокогнітивного аспекту й кон-
цептуального навантаження у межах розгортання текстового концепту-константи подорож у прозі Ле Клезіо. 

У цій розвідці нами робиться акцент на меті подорожі головного суб’єкта, але в будь-якому разі ми долуча-
тимемо до нашого аналізу й поняття «причини», що є джерелом, відправною точкою переміщення та вагомим 
елементом будь-якої подорожі. Мета подорожі в ле-клезіанській прозі має дворівневу природу: по-перше, 
фізична подорож передбачає досягнення певної просторової, географічної точки, тобто зміну перебування 
головного суб’єкта у фізичному просторі; по-друге, метою фізичної / уявної подорожі персонажів Ле Клезіо 
є їх внутрішня зміна, переродження, набуття гармонії із самим собою та всесвітом. Для зручності оперування 
виділеними нами двома видами мети визначимо їх як 1) географічна мета та 2) психологічна мета. 

Ранні твори письменника вирізняються нечіткою визначеністю або взагалі відсутністю географічної мети, 
оскільки представляють подорож-номаду, а не подорож-ініціацію, на відміну від пізньої прози. В основі по-
дорожі-номади, що розгортається в ранніх текстах автора, міститься текстовий концепт пізнання / розуміння 
себе, іншого: Je vais dans les cafés brillants, [...]. Je vais dans les cinémas, [...]. Je remonte les grandes avenues [...]. 
[...] Je fais ça aussi parce que je veux savoir où est la pensée, et qui la fabrique (Le Clézio, G, 59-60); Bea B. regarde 
le carrefour. Elle essaie de comprendre comment les quatre fleuves de macadam se rencontrent, dans quelle direction 
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ils roulent (ibid., 64) → savoir, comprendre – «розумове осягнення» [2]. Роман «La guerre» являє собою подорож 
головного суб’єкта в межах одного лексично невизначеного сучасного міста, де географічна мета не є чітко 
окресленою: Je sais qu’il y a un monde inconnu, une route du labyrinthe (ibid., 60); Nous allons comme ça, d’une 
bobine à l’autre, et à chaque fois, nous disons : c’est le centre, oui, ça doit être ici, le nombril. C’est pour ça que je 
fais ce que je fais : je regarde beaucoup de choses de cette façon-là, pour voir le chemin des fils (ibid., 83). У про-
цесі своїх блукань містом головний суб’єкт Беа Б. намагається досягнути невідомого їй світу, центру (міста, 
перехрестя, війни, магазину тощо), виходу з лабіринту. Психологічною метою подорожі виступає текстовий 
концепт розуміння війни. Базисом розгортання текстового концепту війна є концепт зло цивілізації: Et en effet, 
on entendait au loin le grondement sourd de toute la guerre. Ça venait jusqu’au centre de l’esplanade, sous le ciel noir 
: les bruits des moteurs, les cris, les appels, les borborygmes des téléviseurs, les soupirs, les frottements des rouages, 
les glouglous des lavabos, les grincements des sommiers en rut, les zigzags des réclames de néon, les bouts de phrase 
des prostituées qui se vendaient, les gifles, les répliques théâtrales, les tintements des flippers et des tiroirs-caisses, 
[...] (ibid., 138). Представлене у фрагменті перерахування містить у собі тільки номінацію звуків cучасного 
міста та предметів сучасної цивілізації («шуми моторів», «зигзаги неонової реклами», «бурчання телевізору», 
«булькання води у кранах» тощо), що на початку уривку кваліфікуються оповідачем як «приглушений гул 
усієї війни» (le grondement sourd de toute la guerre). Мета подорожі розуміння війни вербально оформлюється 
в тексті як експліцитно: Je veux comprendre pourquoi tout le monde danse. Peut-être que je pourrai apprendre 
cela aussi, un jour. Peut-être que je comprendrai alors comment va finir la guerre, et qui la gagnera (ibid., 60), так 
й імпліцитно: Le cœur battant très vite, elle se place le dos au mur, au soleil, et elle essaie de comprendre ce que 
c’est qu’un carrefour. Elle essaie de le voir, au-delà de la peur, avec un regard qui ne traverse pas, qui ne s’enfuit 
pas (ibid., 62). У другому фрагменті йдеться про розуміння сучасного міського перехрестя. Ми передбачаємо, 
що в цьому уривку імплікується текстовий концепт війна. Пояснимо нашу думку. Будь-яке міське перехрестя 
є місцем перетину багатьох шляхів (carrefour n. m. – «endroit où se croisent plusieurs voies» [2]). З перехрестям 
завжди пов’язані скупчення людей, низки машин, шум (лексеми зі звуковою семантикою та ономатопеї), 
різноманітні запахи (лексеми з одоративним компонентом), форми та кольори (лексеми з кольоровою компо-
зитою) сучасного міста: Bea B. ne pense pas. Elle n’a pas le temps de penser. Elle a seulement le temps de voir tout 
ce qu’il y a dans le carrefour, toutes ces lignes, tous ces volumes, toutes ces couleurs. [...] La chaussée noire, les murs 
des maisons, les mouvements des voitures, les poteaux verticaux, les lumières clignotantes, tout est extrêmement pur, 
violent, simple (ibid., 65). Але базисом перехрестя виступає завжди безкінечний рух (машин, людей, тварин 
тощо), що мовно об’єктивується в лексемах із сутнісними та аферентними семами «дія», «переміщення»: Il y 
a tant de mouvement, tant de détails [...] (ibid., 63). Текстовий концепт війна в романі має таку ж саму семантич-
но-концептуальну багатобарвність, тобто подібні характеристики, що й сучасне міське перехрестя, що ми під-
тверджуємо такими уривками із тексту роману: C’est plus long et plus terrible, c’est un mouvement ininterrompu 
que personne n’a pu comprendre (ibid., 68); Les terribles bruits de la guerre : dans la rue, devant une sorte de 
carrefour, les hommes sont arrivés avec leurs machines. [...] Sous les pointes de fer des marteaux pneumatiques le sol 
se défonce, éclate, se répand en poussière. Les machines aux moteurs brûlants tournent à toute vitesse, jettent leurs 
explosions (ibid., 111). Беручи до уваги проведений аналіз та паралельність описів, в основі яких містяться 
лексеми la guerre та le carrefour, ми стверджуємо, що лексема перехрестя (le carrefour) є певним компонентом 
концепту війна. Отже, намагання головного суб’єкта зрозуміти механізм перехрестя надасть їй змогу набли-
зитися до своєї основної мети – розуміння війни / сучасного індустріального світу. 

Причиною, через яку в романі відбувається подорож-номада, виступає певний негативний емоційний та 
фізичний стан головного суб’єкта, який він намагається подолати за рахунок спроб досягнення своє мети. 
Домінантним емоційним станом головного суб’єкта виступає страх – la peur, що виражається в тексті за до-
помогою багатьох синонімічних лексичних одиниць, які віддзеркалюють його різноманітні відтінки: la peur, 
l’angoisse, la crainte, l’effroi, l’inquiétude, la panique, la terreur. Емоція страху представлена в тексті як така, 
що має причинново-наслідкову природу: J’ai peur du noir (ibid., 51); персоніфіковану фізичну силу: C’est la 
peur qui fait vibrer le monde, qui trouble les images (ibid., 11); атемпоральність: Moi, j’ai tout le temps peur (ibid., 
59); численний характер: [...], сe n’est pas une seule peur mais des millions de peurs [...] (ibid., 93); риси хвороби, 
ворога проти яких потрібно боротися: [...] la peur mystérieuse qui gagne, pareille à une maladie (ibid., 68); La 
jeune fille se battait tous les jours contre la peur (ibid., 70); змінює фізичний стан людини, але не припиняє її 
діяльність: La peur : les yeux s’agrandissent, les cœurs battent à toute vitesse dans les poitrines étroites (ibid., 31); 
J’ai peur et pourtant je vais dans tous les endroits où ça grouille et ça bouge (ibid., 59) тощо. Останній приклад 
викликає особливий інтерес, оскільки саме в ньому експліцитно виражається джерело страху – неперервний 
рух, у цьому разі – міста (les endroits où ça grouille et ça bouge – «місця, де все снує та рухається»). Отже, не-
гативна емоція страху виступає певним супровідником головного суб’єкта та причиною його руху, якої він 
намагається позбутися за допомогою спроб досягнення своєї мети. 

Пізня проза письменника обов’язково містить географічну мету, що є домінантною умовою подорожі-
ініціації. В основі подорожі-ініціації, яка реалізується в пізній прозі автора, перебуває також текстовий кон-
цепт пізнання / розуміння себе, іншого. Базисом ініціації (initiation n. f. – «introduction à la connaissance de 
choses secrètes, cachées, difficiles» [2]) у творах Ле Клезіо виступає обов’язкова зміна просторового локусу 
головного суб’єкта, що часто має циклічний характер. У романі «Etoile errante» географічна мета головного 
суб’єкта на ім’я Естер представлена топонімами – Eretz Israël (Jérusalem), Montréal, France (Saint-Martin); 
головного суб’єкта на ім’я Нежма – camp Nour-Chaps, Al-Moujib. На рівні описів представлених просторових 
локусів мовну об’єктивацію отримує концептуальна опозиція необхідність ↔ мрія. Порівняємо два фрагмен-
ти, у першому з яких розгортається концепт необхідність, у другому – мрія: Il faut que je traverse la mer, que 
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j’aille de l’autre côté, jusqu’à Eretz Israël et Jérusalem, il faut que je trouve cette force (Le Clézio, ЕЕ, 160) та [...] 
histoire, celle qu’Esther entendait depuis qu’elle comprenait les paroles, le nom magique qu’elle avait appris sans 
le comprendre, la ville de lumière, les fontaines, la place où se rejoignaient tous les chemins du monde, Eretz-raël, 
Eretzraël (ibid., 69). Перший уривок свідчить про вимушений характер подорожі ГС il faut que («необхідно, 
потрібно»). Другий, за рахунок позитивно відображеного опису («магічне слово», «місто світла», «фонтани»), 
імплікує концепт мрія. На нашу думку, фігурування зазначеної опозиції співвідноситься з поняттями причи-
ни та мети. Ідеться про те, що ті фрагменти тексту, які віддзеркалюють концепт необхідність, представляють 
мовне висвітлення причини, на протилежність тим текстовим сегментам, які імплікують концепт мрія та ви-
світлюють мету: «Maintenant, les Allemands vont venir. Il faut partir. Tout le monde doit partir» (Le Clézio, ЕЕ, 
84) – необхідність → причина; Malgré la fatigue, malgré le froid qui me fait grelotter, je suis heureux d’être ici, dans 
cet endroit dont j’ai rêvé si longtemps sans même savoir qu’il existait (Le Clézio, CO, 197) – мрія → мета. 

Психологічна мета подорожі, що відображається в пізній прозі Ле Клезіо, також є безпосередньо пов’язаною 
з поняттям ініціації та далі – з географічною метою. Вона передбачає певне внутрішнє переродження головно-
го суб’єкта та отримання ним нового знання на основі його переміщень у фізичному просторі та ментальному 
світі. Психологічна мета головних суб’єктів текстів пізньої творчості Ле Клезіо закономірно омовлюється у 
фрагментах, у яких спостерігається розгортання концепту, що, до речі, пронизує все авторське надбання, по-
шук утраченого раю. Під Раєм у ле-клезіанській поетиці розуміється стан або місце (простір свідомості / гео-
графічний простір), де панують злагода, гармонія (внутрішня та фізична), добро, справедливість тощо (paradis 
n. m. – «état ou lieu de bonheur parfait, séjour enchanteur» [2]). Текстовий концепт утрачений рай підпорядковує 
собі інші концепти – добро, краса, величність, благо, задоволення, мир, спокій, що розгортаються в тексті на рів-
ні семантики можливих світів, а саме у межах ретроспективного світу та світу планів, бажань, мрій / фантазій. 
Зазначимо тільки, що поставлена ле-клезіанським головним суб’єктом мета, тобто віднаходження втраченого 
раю, є такою, що не може бути здійсненою; розуміючи це, герої звичайно припиняють свою географічну подо-
рож у її вихідній точці, але продовжують розумову, оскільки остання є необхідним елементом їх гармонійного 
життя та розвитку. 

Отже, у результаті проведеного дослідження, ми з’ясували, що позиція мети текстового концепту-кон-
станти подорож отримує реалізацію на двох рівнях: географічному та психологічному. Мовна актуалізація 
географічної мети, яка звичайно відсутня або є нечітко окресленою в ранній прозі, відбувається на рівні праг-
нення головних суб’єктів досягнути певного топофону, локусу, який супроводжується розгорнутими описа-
ми. Ле-клезіанські персонажі пов’язують досягнення географічної мети з реалізацією внутрішньої (психо-
логічної) мети (концепт утрачений рай). Мовне втілення мети як подорожі-номади, так і подорожі-ініціації 
окреслюється текстовими концептами пізнання / розуміння себе, іншого; пошук утраченого раю. Розкриття при-
чин подорожі здійснюється по мірі розгортання текстових концептів (зовнішня / внутрішня) необхідність / мрія, 
що в тексті отримують мовну актуалізацію в описах соціальних ситуацій або емоційних станів, внутрішніх 
світів суб’єктів подорожі. Як у ранніх, так і в пізніх творах Ле Клезіо психологічна мета головних суб’єктів, на 
відміну від географічної, не реалізується зовсім або реалізується тільки частково. У перспективі доцільним 
убачається порівняльне вивчення цільових параметрів розгортання текстового концепту-константи подорож у 
межах ле-клезіанської прози та творчості інших французьких / зарубіжних письменників-мандрівників. 
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ТРАКТУВАннЯ ТЕРМІнУ «ДиСКУРС» У СУЧАСнІй лІнГВІСТиЦІ

Стаття присвячена розгляду еволюції терміну «дискурс», також у статті розглядаються основні про-
блеми розуміння цього поняття, яке залишається в центрі уваги сучасних наукових дискусій та робиться ви-
сновок про перспективи дослідження даного поняття. 

Ключові слова: дискурс, текст,мовлення, речення, форма, функція, структура, діалог, комунікативна си-
туація, екстралінгвістичні фактори, прагмалінгвістика. 

Статья посвящена рассмотрению эволюции термина «дискурс», рассматриваются основные проблемы 
понимания этого понятия, которое остается в центре внимания современных научных дискуссий, делаются 
выводы о перспективах исследования данного понятия. 

Ключевые слова: дискурс, текст, речь, форма, функция, структура, диалог, коммуникативная ситуация, 
эксралингвистические факторы, прагмалингвистика. 

The article is devoted to the evolution of discourse, it elucidates the notion of discourse, which is the centre of 
scientific discussion nowadays, shows the prospects for the further study of this notion. 

Key words: discourse, text, speech, form, function, structure, dialogue, communicative situation, extralinguistic 
factors, pragmalinguistics. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день поняття дискурсу є одним з основних понять лінгвістики, 
що досліджується у рамках прагмалінгвістики, когнітивної лінгвістики, лінгвістики тексту та ін. Більше того, 
термін «дискурс» можна назвати центральним у лінгвістиці, адже він не є тільки теоретичним. Це досить 
складне комунікативне явище, яке поєднує екстралінгвістичні фактори та елементи когніції. Поряд з цим не 
існує єдиного загальновживаного визначення цього поняття, комплексного підходу до цього явища, адже 
різні науковці пропонують свої трактування поняття «дискурсу», що обумовлює актуальність нашого до-
слідження. Мета цієї статті – дослідити еволюцію терміну «дискурс» та проаналізувати різноманітні підходи 
до визначення цього поняття. Об’єктом дослідження виступає термін «дискурс», а предметом дослідження є 
його трактування в сучасній лінгвістичній літературі. 

Незважаючи на те, що Т. А. ван Дейк пропонує досліджувати дискурс починаючи з античних трактатів з 
етики та риторики, проте М. Л. Макаров [12, с. 72] вважає, що сучасне дослідження дискурсу розпочалося 
з 60-х років XX століття. Початок теорії дискурсу лежить у працях російських формалістів (дослідження 
морфології російської казки В. Проппа), у дослідженнях мовного вживання німецької лінгвістичної школи 
П. Хартмана та П. Вундерліха, у функціональному структуралізмі Ферса, у соціолінгвістичному аналізі ко-
мунікації американських лінгвістів Е. Щеглофа та Х. Сакса, антропологічних дослідженнях Дж. Гамперца, 
у логіко-семіотичному описі різних видів текстів та моделюванні породження мовлення французьких пост-
структуралістів, у соціології мови Ервіна Гоффмана, у аналітичній філософії, у когнітивній психології, пси-
холінгвістиці. 

Вперше термін «аналіз дискурсу» ввів американський лінгвіст Зелліг Харріс. Цей термін він використову-
вав як метод аналізу зв’язного мовлення, використовуючи дистрибутивний метод. Пізніше цей термін почали 
асоціювати з німецьким терміном «Textlinguistik», а також із терміном «linguistica del texto» за Е. Косеріу [8], 
тобто терміни «текст» та «дискурс» ототожнювались. Розмежування цих термінів починається з кінця 70-х 
– початку 80-х років ХХ століття [19, с. 670]. Текст прирівнювався до формальної конструкції, а дискурс ви-
ступав актуалізацією цієї конструкції у зв’язку з екстралінгвістичними факторами дискурсу [5]. Дискурс у цей 
час аналізували за допомогою лише експериментальних та описових методів. 

Сара Міллз [29, с. 1] зазначає, що термін «дискурс» має набагато більше трактувань, аніж усі інші терміни 
літературознавства та теорії культури. У французькій лінгвістиці термін «дискурс» мав значення «мовлення, 
текст». Еміль Бенвеніст одним з перших запропонував уточнення цього поняття, а саме, визначив дискурс як 
мовлення, що належить мовцю. Відомий дослідник дискурсу Т. ван Дейк [26] зазначає, що термін «дискурс» 
може вживатись у таких значеннях:

– дискурс у широкому розумінні може бути письмовим, мовленнєвим, а також мати вербальну та невер-
бальну складову;

– дискурс у вузькому значенні дослідник визначає як письмовий чи мовленнєвий вербальний продукт 
комунікативної дії;

– дискурс як конкретна розмова завжди пов’язаний з конкретними умовами та контекстом;
– дискурс як тип розмови пов’язаний з типами вербальної продукції, а не з конкретними комунікативними 

діями;
– дискурс як жанр, а саме, науковий дискурс, політичний дискурс, і т. д. ;
– дискурс як узагальнене уявлення про певний історичний період, культуру, спільноту. 
На сучасному етапі лінгвістичних досліджень даного феномену науковцями пропонуються різні підходи 

до тлумачення поняття «дискурс». Усе залежить від точки відліку того чи іншого дослідника. Розглянемо 
деякі визначення цього загальновживаного та неоднозначного поняття. 

Дебора Шифрін [30: 20−43] пропонує три підходи до визначення поняття «дискурс». Перший підхід осно-
ваний на позиціях формально та структурно орієнтованої лінгвістики. Опираючись на цей підхід дискурс 
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можна визначити як мову, яка є вища за рівнем від речення та словосполучення: «language above the sentence» 
[30, с. 30]. Прихильниками такого визначення є Борботько [2; 3], Т. А. Дейк та В. Кінч [4], В. О. Кох [9],  
М. Л. Макаров [12], О. І. Москальська [14], Т. М. Николаєва [15], Б. Палек [16, с. 244], А. Стенстром [31] та 
М. Стаббс [32, с. 1]. В. А. Звєгінцев [6, с. 170] в межах зазначеного підходу робить акцент на смисловому 
зв’язку, стверджуючи, що дискурс – це «два або декілька речень, які пов’язані за смислом». Схоже визначення 
знаходимо і у Девіда Кристала [22, с. 106], який вважає, що дискурс – це «відрізок мовлення, що за розміром 
більший за речення». Дослідник також вважає, що дискурс має дотеоретичний статус у лінгвістиці і містить 
набір поведінкових особливостей. 

Т. М. Николаєва [15, с 467] зазначає, що «дискурс – це багатозначний термін лінгвістики тексту, який ба-
гатьма авторами вживається майже у омонімічних значеннях». Це поняття прирівнюється до зв’язного тексту, 
усно-розмовної форми тексту, діалогу, групи висловлювань, які пов’язані між собою за смислом, мовленнєвої 
поведінки (усної чи письмової) як даності «. Т. А. Дейк та В. Кінч [4, с. 154] пізніше зазначили, що дискурс 
є «не просто даністю тексту, а системно мовними структурами цілого тексту». Основою такого підходу є по-
будова ієрархії складових та відношень між ними, що утворюють єдине ціле. Саме тому можна стверджувати, 
що цей підхід об’єднує структурно-синтаксичне та комунікативне трактування дискурсу за В. І. Карасиком 
[7]. Згідно першого трактування дискурс прирівнюється до фрагменту тексту або розгорнутого смислу тексту 
у свідомості адресата. Це може бути і понадфразова єдність, і абзац, і група реплік у діалозі. За комунікатив-
ного підходу дискурс сприймають як вербальне спілкування, діалог, діалогічне висловлення, мовлення з по-
зиції мовця. Недоліком зазначеного підходу є надзвичайно високий рівень абстракції. 

Друга концепція у розумінні дискурсу має функціональне підґрунтя, де дискурс розуміють як вживання 
мови: «the analysis of discourse is, necessarily, the analysis of language in use» [21, с. 1; 27; 28; 30, с. 31; 33], де 
функції дискурсу безпосередньо пов’язані із функціями мови. Цей підхід близький до ідей Празького лінгвіс-
тичного гуртка, представники якого вважали, що «до лінгвістичного аналізу слід підходити з функціональної 
точки зору» [20]. З цього випливає, що мова – це система засобів вираження, яка служить для виконання пев-
ної мети. Слід відзначити, що в основі другого підходу лежить умовний рух, ідея розвитку, розгортання від 
фрагменту тексту до мовленнєвої діяльності. 

Третя трактовка дискурсу Дебори Шифрін заснована на взаємодії форми та функції, де дискурс прирів-
нюється до висловлення («discourse as utterance» [12]) і є сукупністю функціонально організованих, а не лише 
формальних одиниць вживання мови. 

Зазначені підходи доповнимо іншими трактуваннями, задля того, щоб отримати повну картину поняття 
дискурс. У працях Т. А. ван Дейка можна прослідкувати когнітивне розуміння дискурсу [5; 23; 24; 25], де 
дискурс постає як взаємодія між мовою та дійсністю, що є запорукою розуміння світу. Характерними рисами 
такого дискурсу є цілі та інтереси, а важливою є не просто ситуація, а уявлення про неї або інтерпретація 
учасниками ситуації. О. С. Кубрякова [11] теж трактує дискурс як когнітивний процес, який пов’язаний із 
творенням мовленнєвої поведінки. 

Ще одним підходом до аналізу дискурсу є структурно-стилістичний підхід [7, с. 26], де дискурс розумієть-
ся як нетекстова організація розмовної мови, що характеризується нечітким поділом на частини, пануванням 
асоціативних зв’язків, спонтанністю та високою контекстністю. 

У нашій роботі ми притримуємося визначення дискурсу Н. Д. Арутюнової [1, с. 137], за якою «дискурс – 
це зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними 
та іншими факторами; це текст, що узятий у подієвому аспекті; це мовлення, яке розглядається як цілеспря-
мована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей та механізмах їх свідомості (когні-
тивних процесах)». Дискурс – це мовлення, що «занурене у життя» [1, с. 137], де сам дискурс вплітається у 
міжособистісне спілкування. У такому трактуванні дискурс постає як розширене розуміння тексту, як текст, 
що занурений у конкретну комунікативну ситуацію зі знаннями про учасників спілкування та умови ситуації. 
Такий підхід ми можемо трактувати як соціально-прагматичний за В. І. Карасиком [7], за якого під дискурсом 
розуміють «соціально або ідеологічно обмежений тип висловлювань» [18, с. 26–27]. Завданням прагмалінгвіс-
тики за такого трактування є вивчення використання мови в дискурсі, зосередження уваги на особистості та 
особистісних факторах використання мови і відображення цих факторів у дискурсі. Отже, з цього визначення 
випливає, що основними характеристиками дискурсу є зв’язність тексту, подієвий аспект, обумовленість екс-
тралінгвістичними факторами та цілеспрямованість соціальної дії. До того ж, термін «дискурс» на відміну від 
терміну «текст» не слід застосовувати до давніх текстів, де зв’язок із життям не відновлюється безпосередньо. 

Також ми поділяємо точку зору В. В. Красних [10, с. 190], яка дискурс трактує як «вербалізовану мовлен-
нєво-мисленнєву діяльність, що включає лінгвістичні та екстралінгвістичні компоненти», а текст як «еле-
ментарну одиницю дискурсу», тобто у підході дослідниці дискурс визначається через текст або текст через 
дискурс. 

У нашому дослідженні ми погоджуємося із М. Л. Макаровим, що дискурс має інтерактивну природу, міс-
тить у собі взаємодію, діалог [13]. Дискурс це певне соціолінгвістичне утворення [17], яке продукується за-
вдяки адресату та адресанту у конкретних комунікативних, прагматичних і соціальних умовах, ситуаціях. 

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що незважаючи на велику кількість визначень поняття «дис-
курс», воно залишається розмитим та неоднозначним. Виходячи з цього можемо віднести зазначене поняття 
до лінгвістичних універсалій, адже щодня коло його трактувань розширюється. Перспективою подальших 
розвідок у даному напрямку є дослідження відношень дискурсу з основними лінгвістичними поняттями 
«текст» та «мовлення». 
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МОВлЕннЄВий ВПлиВ В АнГлОМОВнОМУ ПАРЕнТАлЬнОМУ ДиСКУРСІ

Стаття присвячена дослідженню особливостей мовленнєвого впливу в англомовному парентальному дис-
курсі. Визначено та охарактеризовано три типи виховного мовленнєвого впливу: раціонально-інформативний 
мовленнєвий вплив, морально-волітивний мовленнєвий вплив, морально-емоційний мовленнєвий вплив. 

Ключові слова: англомовний парентальний дискурс, виховний мовленнєвий вплив, раціонально-інформа-
тивний мовленнєвий вплив, морально-волітивний мовленнєвий вплив, морально-емоційний мовленнєвий вплив. 

Статья посвящена исследованию особенностей речевого воздействия в англоязычном парентальном дис-
курсе. Выделены и охарактеризованы три типа воспитательного речевого воздействия: рационально-инфор-
мативное речевое воздействие, морально-волитивное речевое воздействие, морально-эмоциональное речевое 
воздействие. 

Ключевые слова: англоязычный парентальный дискурс, воспитательное речевое воздействие, рациональ-
но-информативное речевое воздействие, морально-волитивное речевое воздействие, морально-эмоциональное 
речевое воздействие. 

The paper focuses on the properties of speech impact in the English parental discourse. Three types of educational 
speech impact (informative speech impact, volitional speech impact, emotional speech impact) are revealed and 
analyzed. 

Key words: English parental discourse, educational speech impact, informative speech impact, volitional speech 
impact, emotional speech impact. 

Сучасний етап розвитку мовознавчих наук характеризується розширенням сфери лінгвістичних дослі-
джень, посиленим інтересом до людського чинника в мові, осмисленням мовних явищ з точки зору кому-
нікативно-дискурсивного підходу. «Мова в аспекті її комунікативного застосування розглядається засобом 
знакового управління діяльністю інших, що передбачає необхідне співвідношення використовуваних мовних 
засобів з властивостями адресата в інтересах мовця, і одночасно сферою здійснення такого роду управління» 
[17, с. 60]. Мова є інструментом координації діяльності співбесідника в процесі міжособистісної комунікатив-
ної взаємодії відповідно до цілей спілкування, а «цілеспрямована комунікація, мовленнєва взаємодія перед-
бачає мовленнєвий вплив» [23, с. 8]. Проблема мовленнєвого впливу є актуальною для таких дисциплин, як 
психолінгвістика, прагмалінгвістика, стилістика, лінгвориторика, теорія комунікації, риторика, традиційна 
лінгвістика, психосемантика, психологія мови, соціологія, конфліктологія і розглядається зокрема в дослі-
дженнях P. M. Блакара [4], Д. Болінджера [26], В. З. Дем’янкова [5], Т. Ю. Ковалевської [9], Л. А. Кисельової 
[8], Б. П. Паршина [13], В. Ф. Петренка [14], Г. Г. Почепцова [15], Й. А. Стерніна [18], Є. Ф. Тарасова [20], 
Л. Л. Федорової [21], О. А. Філіпової [22], В. Є. Чернявської [23], О. В. Шелестюк [24], О. В. Яшенкової [25]. 

Різноманітність дефініцій поняття мовленнєвого впливу пов’язано з застосуванням дослідниками дифе-
ренційних критеріїв при тлумаченні цього феномену. У теорії мовленнєвої комунікації мовленнєвий вплив 
трактується як односпрямована дія, сутність якої є соціальний вплив на співрозмовника в процесі спілкування 
[19]. Й. Стернін керується широким значенням мовленнєвого впливу як ефективного спілкування в аспек-
ті його цілеспрямованості та мотиваційної зумовленості [18]. А. Баранов, Р. Блакар розглядають мовленнє-
вий вплив як взаємодію комунікантів на підставі ідентифікації їхніх моделей світу та взаємного коригування 
структур свідомості [1;4]. Е. Ф. Тарасов зазначає можливість вживання поняття «мовленнєвий вплив» як у 
широкому, так і вузькому розумінні. У першому випадку мовленнєвий вплив – спілкування з позиції одного 
з комунікантів. А в другому – безпосередній виступ перед аудиторією, коли суб’єкт мовленнєвого впливу 
регулює діяльність іншої людини [20]. 

П. Б. Паршин трактує мовленнєвий вплив у широкому розумінні як вплив на індивідуальну та/чи колек-
тивну свідомість і поведінку, що здійснюється за рахунок мовленнєвих засобів, інакше кажучи, за рахунок 
повідомлень звичайною мовою. У вузькому розумінні мовленнєвий вплив розглядає як конкретні приклади 
застосування особливостей будови та функціонування перелічених знакових систем, і передусім звичайної 
мови, з метою побудови повідомлень, що мають підвищену здатність впливу на свідомість та поведінку адре-
сата чи адресатів повідомлення [13]. 

Отже, підсумовуючи вищезазначені підходи, у широкому розумінні мовленнєвий вплив – це мовленнєве 
спілкування, взяте в аспекті його цілеспрямованості й описане з позицій одного з комунікантів, а у вузькому 
розумінні – вплив на свідомість засобами мови в процесі комунікації. 

Потреби сучасної лінгвістичної парадигми вимагають розширення сфери дослідження мовленнєвого 
впливу через вивчення особливостей його реалізації у різних типах дискурсах, що і зумовлює актуальність 
дослідження специфіки мовленнєвого впливу в парентальному дискурсі. Парентальний дискурс – є особис-
тісно орієнтованою комунікативною взаємодією, яка відбувається в сімейно-побутовій сфері спілкування, де 
учасники комунікації – батьки й діти – реалізують свої асиметричні статусні ролі [10]. 

Мета дослідження полягає у визначенні й аналізі типів мовленнєвого впливу в англомовному парентально-
му дискурсі. Об’єктом дослідження є мовленнєвий вплив. Предметом дослідження є особливості мовленнєво-
го впливу в англомовному парентальному дискурсі. Матеріалом дослідження слугували фрагменти паренталь-
ного дискурсу з англомовних художніх творів британських та американських авторів ХХ – ХІ сторіччя. 

© В. В. Козлова, 2014
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Найчастіше мовленнєвий вплив є частиною більш складної діяльності, засобом досягнення певного по-
замовного завдання [11]. В умовах розгортання комунікативної взаємодії в парентальному дискурсі мовлен-
нєвий вплив пов’язаний з вирішенням соціалізаційних завдань. Соціалізація індивіда починається з ранніх 
років дитинства у сімейному колі завдяки батькам, які, об’єктивізуючи та представляючи у своїй діяльності 
власну концептуальну картину світу, формують у свідомості дитини поняття, уявлення, образи, стереотипи, 
концепти й моделі навколишнього середовища та її місце в ньому [3, с. 53]. Мовленнєвий вплив, що здійсню-
ється батьками в процесі соціалізації дитини, пов’язаний з реалізаціє виховної функції сім’ї, що передбачає 
опанування дитиною соціальних ролей, засвоєння правил міжособистісної взаємодії, основ морально-етичної 
поведінки, суспільних норм і цінностей. Тобто, в англомовному парентальному дискурсі мовленнєвий вплив 
набуває ознак виховного мовленнєвого впливу і розглядається як цілеспрямовані комунікативні дії адресанта, 
що здійснюються з метою досягнення позитивних змін в особистості адресата. Право здійснення виховного 
мовленнєвого впливу забезпечується вищим соціальним статусом батьків, що «є однією з підстав впливу мов-
ця (адресанта) на адресата» [7, с. 162]. 

Дослідження дискурсивного розгортання інтеракції передбачає врахування комунікативної позиції про-
дуцента й реципієнта повідомлення. «Феномен мовленнєвого впливу пов’язаний передусім з цільовою уста-
новкою мовця – суб’єкта мовленнєвого впливу. Бути суб’єктом мовленнєвого впливу значить регулювати 
діяльність свого співрозмовника. За допомогою мовлення спонукають партнера у комунікації розпочати, змі-
нити, закінчити будь-яку діяльність, впливають на прийняття рішення або на уявлення співрозмовника про 
світ. Таким чином, аналіз мовленнєвого впливу відбувається з позиції одного з комунікантів, суб’єкта мов-
леннєвого впливу, а об’єктом мовленнєвого впливу є його партнер у комунікації» [6, с. 21]. Адресант і адре-
сат сімейного діалогічного дискурсу характеризуються заданістю їхніх комунікативних та соціальних ролей, 
оскільки сім’я є замкнутою концептосферою спорідненості. Комунікативні ролі членів сім’ї визначаються 
їхнім сімейним статусом, гендерними та віковими характеристиками [16, c. 7]. Відповідно до цього, в умовах 
розгортання комунікативної міжособистісної взаємодії, що спрямована на здійснення мовленнєвого впливу 
в парентальному дискурсі, за батьками фіксується роль суб’єкта виховного мовленнєвого впливу, а діти, від-
повідно, є об’єктом виховного мовленнєвого впливу. Ефективність виховного мовленнєвого впливу залежить 
від гендерних, вікових, статусних характеристик комунікантів, а також від параметрів виховання, ситуацій 
взаємодії, емоційних стосунків між батьками та дітьми. Суб’єкт виховного мовленнєвого впливу завжди ви-
являє активність, регулює та контролює комунікативну взаємодію з об’єктом впливу, визначає стратегію і 
тактики виховного мовленнєвого впливу відповідно до умов комунікації та обирає оптимальні мовні засоби, 
що забезпечать ефективність його комунікативної діяльності. 

Актуальними цілями виховного мовленнєвого впливу є зміна знань про світ, спонукання до дії, коригу-
вання ціннісної картини об’єкта впливу. Суб’єкт виховного мовленнєвого впливу має домінантну настанову 
на виконання комунікативних дій, пов’язаних з формуванням та корекцією системи знань об’єкта впливу, 
стимулюванням та коригуванням його поведінки, а також визначенням та корекцією його ціннісної орієнтації. 

Системний підхід при дослідженні особливостей виховного мовленнєвого впливу передбачає виділення 
трьох типів, що спрямовані на три сфери особистості: когнітивну, емоційну та сферу поведінки. Залежно від ці-
леспрямованості комунікативних дій батьків як суб’єктів впливу з метою досягнення позитивних змін в особис-
тості дітей як об’єктів впливу вирізняють три типи виховного мовленнєвого впливу в парентальному дискурсі: 

 – раціонально-інформативний мовленнєвий вплив;
 – морально-волітивний мовленнєвий вплив;
 – морально-емоційний мовленнєвий вплив. 
Раціонально-інформативний мовленнєвий вплив – мовленнєві дії адресанта, що спрямовані на когнітивну 

сферу – сферу пізнання – адресата з метою поповнення або смислової корекції його системи знань. Раціо-
нально-інформативний мовленнєвий вплив забезпечує формування особистісних поглядів і позицій дитини, 
утвердження соціальних знань та уявлень через ціннісно-смислове наповнення набутої системи знань. Раціо-
нально-інформативний вплив – це процес високого ступеня аргументації. У ході аргументації суб’єкт впливу 
намагається якомога точніше представити свою точку зору, залучаючи різновекторні докази для обґрунтуван-
ня правильності своєї позиції. 

Морально-волітивний мовленнєвий вплив – мовленнєві дії адресанта, спрямовані на поведінкову сферу 
адресата з метою зміни його поведінкових преференцій. В основі морально-волітивного мовленнєвого впливу 
– спонукання до виконання (невиконання) посткомунікативних дій, тобто коригування відхилень фактичних 
параметрів діяльності адресата від нормативних як таких, що схвалені сім’єю та суспільством. Морально-
волітивний мовленнєвий вплив націлений на спонукання до дій як в інтересах адресанта, так і в інтересах 
адресата. 

Морально-емоційний мовленнєвий вплив – мовленнєві дії адресанта, спрямовані на емоційну сферу адре-
сата з метою корекції його ціннісної орієнтації. Морально-емоційний мовленнєвий вплив націлений на прово-
кування та підтримку емоційного стану, що сприятиме засвоєнню норм і принципів суспільної моралі, форму-
ванню самосвідомості та стійких моральних якостей, виробленню умінь співпереживати та співчувати іншим 
людям через розвиток почуття поваги та шанобливого ставлення до них. Моральні принципи, що прищеплю-
ються батьками в процесі виховання дітей, стають основою їхньої ціннісної орієнтації і репрезентують певний 
набір і ієрархію ціннісних констант. Надаючи оцінку, батьки проекцюють свою ціннісну систему на ціннісну 
картину дитини у пошуках підтвердження її відповідності моральним домінантам. Реалізація морально-емо-
ційного мовленнєвого впливу відбувається в процесі мовленнєвої взаємодії батьків та дітей через вербальне 
та невербальне вираження батьками свого суб’єктивного ставлення до різних аспектів об’єкту оцінки: зо-
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внішності, характеру, інтелектуальних здібностей, властивостей поведінки, особливостей мови, вмінь, цін-
нісних орієнтацій та життєвих преференцій дітей. При наданні оцінки «певне явище дійсності сприймається, 
зіставляється з моделлю світу чи своєю індивідуальною сферою та класифікується» [12, с. 227]. При цьому 
ціннісний характер предмета визнається чи заперечується, тобто в основі морально-емоційного мовленнєвого 
впливу – надання оцінки різного вектора: позитивного чи негативного. 

Здійснення виховного мовленнєвого впливу відбувається шляхом вибору суб’єктом впливу мовних засо-
бів тактико-стратегічного комплексу у межах стратегії виховання. Стратегія виховання є загальною страте-
гією парентального дискурсу як «надзавдання спілкування» [6], «план по оптимальному здійсненню певного 
комунікативного наміру відправника повідомлення» [23] і передбачає настанову на конструктивну та неконф-
ронтаційну взаємодію батьків і дітей, що гарантовано забезпечить успішне та ефективне вирішення завдань 
виховання при реалізації виховного мовленнєвого впливу. 

Таким чином, мовленнєвий вплив в англомовному парентальному дискурсі набуває ознак виховного мов-
леннєвого впливу, що з огляду на цілеспрямованість комунікативних дій адресанта представлений раціональ-
но-інформативним, морально-волітивним та морально-емоційним типами мовленнєвого впливу. 

Перспективу подальших розвідок становить дослідження мовленнєвого впливу в сучаснй прагма-дискурсив-
ній парадигмі з акцентуванням уваги на оптимальному виборі вербальних та невербальних засобів комунікації. 
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ТЕКСТОТВОРЧІ фУнКЦІЇ ТОПОнІМІВ ТА ЕТнОнІМІВ  
У МЕМУАРАХ ВІнСТОнА ЧЕРЧиллЯ «MY EARLY LIFE»

У статті показані основні текстотворчі функції окремих груп власних назв в мемуарах Вінстона Черчил-
ля «My early life». В центрі уваги автора знаходяться групи топонімів та етнонімів, що складають значну 
частину внутрішнього текстового ономастикону мемуарного твору. 

Ключові слова: мемуари, оніми, топоніми, етноніми, текстотворчі функції. 

В статье показаны основные текстообразующие функции отдельных групп имен собственных в мемуарах 
Винстона Черчилля «My early life». В центре внимания находяться группы топонимов и этнонимов, которые 
составляют значительную часть внутреннего текстового ономастикона мемуарного текста. 

Ключевые слова: мемуари, онимы, топонимы, этнонимы, текстооразующие функции. 

This article shows text creation functions of separate groups of proper names in the Winston Churchill’s memoir 
«My early life». The author concentrates her attention on the groups of toponyms and ethnonyms, which are significant 
part of inner text onomastics in memoirs. 

Key words: memoir, proper names, toponyms, ethnonyms, text creation functions. 

Постановка проблеми. Дослідження текстотворчих функцій різних типів онімів в мемуарах не є можли-
вим без вирішення питання про те, чи здатна будь-яка власна назва (далі ВН) передавати інформацію про но-
сія власного імені, ставати мікротемою або бути складовою мікротеми, описувати або бути елементом опису 
певної ситуації та створювати певний образ в мемуарному творі. 

При виділенні внутрішнього текстового ономастикону в мемуарах В. Черчилля «My early life», було під-
раховано, що найчисельнішою групою ВН є топоніми, які налічують 1164 одиниць. Однією з найбільш розпо-
всюджених та важливих для змісту груп в творі є також етноніми (291 одиниця). Тому, виділення специфічних 
текстотворчих функцій топонімів та етнонімів зумовлюють актуальність даного дослідження. Метою нашої 
статті є опис функцій текстотворення топонімів та етнонімів в мемуарному творі. Об’єктом дослідження є 
виділення специфічних функцій творення тексту власними іменами, а предметом виступають власне оніми в 
творі «My early life». 

Потенціально, топонім може виконувати такі функції, як розкриття фізичного місця (положення) носія 
даного оніма в світі, його роль в загальносвітовому масштабі та роль в житті автора, влив місця-носія ВН на 
життя автора та його сприйняття реальності. Також, такий онім може ставати мікротемою або частиною мі-
кротеми фрагменту твору, впливати на опис ситуації, створювати певний фон сприйняття ситуації адресатом. 

Для прикладу візьмемо наступний фрагмент з мемуарів В. Черчилля «My early life»: «In April there occurred 
in South Africa an event which seems to me when I look back over my map of life to be a fountain of ill. Lord Salisbury 
had been returned the summer before with a Conservative majority of 150. He looked forward to a reign limited 
only by the Septennial Act. He set before himself as his main task the wiping out of Mr. Gladstone’s disgrace in the 
Soudan when General Gordon was murdered, and of his surrender in South Africa after our defeat at Majuba Hill. He 
proceeded upon both these courses with slow, sure steps and with the utmost cautiousness. He carefully fostered peace 
in Europe, and kept everything as quiet as possible at home. When Russian expansion in the Far East threatened the 
interests of Britain and the life of Japan, he was not above beating a retreat. He allowed the British China Fleet to 
be ordered out of Port Arthur by the Russians. He put up with the mockery which the Liberal Opposition of those 
days somewhat incongruously directed upon his pusillanimity. When the Olney Note about Venezuela virtually an 
ultimatum arrived from the United States, he sent the soft answer which turned away wrath. He confined his purposes 
to the British Empire. He kept the board clear for the Soudan and the Transvaal.» [1]. 

В даному фрагменті налічується 13 топонімів, які належать до підгрупи хоронімів (адміністративних та 
природніх): South Africa, Soudan, Majuba Hill, Europe, Far East, Britain, Japan, Venezuela, Transvaal. Дані ВН 
виконують наступні функції:

1) Розкриття фізичного місця (положення) носія даного оніма в світі. Будь-який з виділених топонімів має 
конкретне місцеположення, що вказує не лише на світове розташування носія оніма, але і розкриває геогра-
фію подій даного фрагменту. Таким чином відбувається ніби «фізичний» опис теми певної частини твору, яка 
намагається концептуально розкрити задумку автора щодо передачі більш достовірної інформації та створює 
картину, яку буде легше сприймати адресатові через наявність фонових знань про дані географічні об’єкти. 

2) Виконання своєї концептуальної ролі в загальносвітовому масштабі та в масштабі життя автора. Перша 
частина даної функції випливає з попередньої ідеї про розкриття місця топоніма в світі, проте має розгляда-
тись в безпосередньому зв’язку з життям автора. Таким чином створюється антиномія «топонім в світі – топо-
нім в житті автора». Зважаючи на те, що мікротемою даного фрагменту виступає особа Лорда Солсбері, йде 
опис певного періоду його життя, сучасником та учасником якого був Вінстон Черчилль. Отже, подається, 
наприклад, топонім Britain, що розкриває свою концептуальну роль у світовому масштабі як конкретно іс-
нуючий географічний об’єкт, що є водночас і адміністративним, і природнім хоронімом. Паралельно з цим 
топонім Britain має безпосереднє відношення до Лорда Солсбері, який власне був прем’єр-міністром Британії, 
та Вінстона Черчилля, який був сучасником Лорда та знав його особисто. В даному фрагменті твору подається 
інформація про політику Британії часів правління Лорда Солсбері. Розкривається наступна антиномія «Брита-
© Г. А. Колосова, 2014
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нія як географічний об’єкт – Британія як політичний об’єкт». Географічним даний об’єкт є в загальносвітово-
му масштабі, при наявності фонових знань адресата про носія цього власного імені. Політичним такий об’єкт 
є з точки зору життя автора та його сучасників, адже показуються конкретні дії конкретних осіб на створення 
політики даного оніму, а саме Британії. 

3) Вплив місця-носія ВН на життя автора та його сприйняття реальності. Оніми даного фрагменту мають 
безпосередній вплив на життя автора, відображаючи географію або його місць перебування, або місць дис-
локації його сучасників, в нашому випадку, Лорда Солсбері. Тобто, певні враження від перебування автора 
та його сучасників в даній локації, пережиті там події, вплив на такі місця (мова про політику Британії по 
відношенню до названих носіїв власного імені) формують сприйняття Вінстоном Черчиллем дані географічні 
точки. 

4) Виконання функції мікротеми або частини мікротеми фрагменту твору – продукування власного вер-
бального гнізда. Мікротемою даного фрагменту твору виступає політика Лорда Солсбері за певний період 
часу. Всі топоніми виконують функцію будівного матеріалу даної мікротеми, тобто виступають в ролі частин 
мікротеми. Іншими словами, топоніми стають так званими наноелементами даного фрагменту. 

Однією з найбільших за чисельністю груп виступають етноніми (які позначають будь-який етнос або ет-
нічну спільність), що налічують 291 одиницю. Найчастотнішим етнонімом є Boers (субетнічна група Бури) 
– 154 одиниці. Даний пласт ВН представляє собою чисельний, а отже і концептуально важливий для передачі 
інформації блок онімів. 

Етнонім, теоретично, може виконувати такі функції, як розкриття географічного положення носія влас-
ного імені або його географічне походження; потенціальну роль в глобальній та регіональній політиці, або 
історії; вплив носія етноніма на життя автора та його розуміння реальності; вплив на сприйняття загальної 
картини того, що описується, адресатом. Як і раніше, онім може ставати мікротемою або частиною мікротеми 
фрагменту мемуарів, створюючи фон додаткової інформації для адресата. 

Для більш детального практичного опису текстотворчих функцій етнонімів, розглянемо наступний неве-
ликий фрагмент мемуарів: «I have no doubt that the Romans planned the time-table of their days far better than we 
do… The Latins are wiser and closer to Nature in their way of living than the Anglo-Saxons or Teutons. But they dwell 
in superior climates.» [1]. Можна розкрити такі функції етнонімів:

1) Рокриття географічного положення носія власного імені або його географічне походження. З великою 
ймовірністю, мова може йти про римлян, Romans, географічним положенням яких є власне Аппенінський 
півострів, а отже, і походження дані етноніми мають саме з цього географічного об’єкту. Географічні дані 
створюють певну фонову інформацію для адресата та дають більш чітке уявлення, про кого саме йде мова у 
фрагменті. 

2) Роль етноніма в глобальній / регіональній політиці та історії. Власне історичний та політичний вплив 
римлян є загальновідомим. В даному уривку показано лише розпорядок дня римлян. Тобто, політична та істо-
рична ролі проявляються лише через додаткові знання читача. Через цей текст, фонова інформація не переда-
ється, тим самим, дана текстотворча функція може або проявлятись підсвідомо (через знання адресата), або не 
проявлятись взагалі (якщо адресат не має необхідних знань). Таким чином, роль в глобальній або регіональній 
політиці та історії розкриває ще одну функцію етноніма – вплив оніма на сприйняття адресатом картини того, 
що відбувається у фрагменті. 

3) Вплив етноніма на життя автора та його розуміння реальності. В даному випадку подається порівняння 
життя римлян з англосаксами та тевтонцями, що дає уявлення про те, що автор має безпосереднє відношення 
до останніх (можливе походження автора з англосаксів або тевтонців). Таким чином, письменник має безпо-
середнє уявлення про устрій життя англосаксів або тевтонців, порівнюючи його з життям римлян. 

4) Етнонім як мікротема або частина мікротеми, що продукує власне вербальне гніздо. В даному фрагменті 
можна налічити 4 етноніми. Не зважаючи на невелику кількість онімів, представлених в цьому уривку, мікро-
тема формується саме навколо етнонімів. В даному випадку це ВН Romans, що має лінію розкриття Romans 
– Latins. Також, для формування мікротеми використовуються ВН, що несуть додаткову інформацію, а саме 
Anglo-Saxons та Teutons. Не дивлячись на другорядність останніх етнонімів, вони надають базис для форму-
вання антиномії Romans / Latins – Anglo-Saxons, Teutons, що допомагає сформувати основну ідею фрагменту: 
опис розпорядку дня римлян на контрасті за англосаксами та тевтонцями. 

Отже, через фрагмент мемуарів Вінстона Черчилля «My early life» ми спробували виділити основні тек-
стотворчі функції топонімів та етнонімів. Однією з функцій стало визначення положення об’єкта-носія геогра-
фічної назви в світі. Топонім показав свою концептуальну роль в загальносвітовому масштабі та в масштабі 
життя автора. Етноніми, які також є однією з найчисельніших груп ВН в мемуарах, у конкретному фрагменті 
тексту здатні розкривати своє географічне положення або географічне походження. Етнонім може відобра-
жати свою роль в глобальній / регіональній політиці та історії. Такий онім здатен впливати на сприйняття 
адресатом інформації, поданої у фрагменті мемуарів. Топоніми та етноніми через текст показують вплив но-
сія власного імені на життя автора та його розуміння реальності. Однією з основних текстотворчих функцій 
таких онімів є їх здатність виступати в ролі мікротеми або частини мікротеми фрагменту мемуарів. 
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ПОЗиТиВнО ЗАБАРВлЕнІ ОЦІннІ лЕКСЕМи В ПОлІТиЧниХ СлОГАнАХ

Статтю присвячено аналізу позитивно забарвлених оцінних лексем, вжитих у політичних слоганах вибор-
чих кампаній періоду 2012–2014 років. Виявлено особливості репрезентації оцінних характеристик політиків 
і політичних партій в аспекті виокремлення позитивних іміджевих ознак. Простежено динаміку розвитку 
контекстуально зумовленої аксіологічної семантики в нейтральних лексемах у політичних слоганах. 

Ключові слова: політичний слоган, оцінна лексика, конотація, семантика. 

Статья посвящена анализу позитивно-оценочных лексем, функционировавших в политических слоганах 
избирательных кампаний периода 2012-2014 годов. Выявлены особенности репрезентации оценочных харак-
теристик политиков и политических партий в аспекте выделения позитивных имиджевых признаков. Просле-
жена динамика развития контекстуально обусловленной аксиологической семантики в нейтральных лексемах 
в политических слоганах. 

Ключевые слова: политический слоган, оценочная лексика, коннотация, семантика. 

This article analyzes positively stained evaluation of tokens taken political slogans election campaign period 
2012-2014 years. The features representation evaluative characteristics of politicians and political parties in terms 
of distinguishing positive image attributes. Traced the dynamics of contextually conditioned axiological semantics in 
neutral token political slogans. 

Key words: political slogan, estimated vocabulary, connotation, semantic. 

Актуальність статті зумовлена потребою ґрунтовних лінгвістичних розвідок у галузі рекламних текстів, 
зокрема аксіологічних складників рекламних слоганів, що виражають основну ідею рекламної кампанії та 
містять політичне кредо певного політика або політичної партії. Дослідження рекламних текстів представлені 
низкою мовознавчих праць в українській (Н. М. Грицюта, В. В. Зірка, А. В. Ковалевська, Н. В. Кутуза, Т. В. 
Смірнова, Л. М. Хавкіна та ін.) та зарубіжній (Т. Е. Грінберг, О. В. Медведєва, І. Морозова, Л. І. Рюмшіна, І. 
Ю. Черепанова та ін.) науці. Проте проблеми вживання оцінних лексем у політичних слоганах значною мірою 
залишалися поза увагою дослідників, незважаючи на їхню релевантність у рекламному дискурсі. Аналізуючи 
оцінну лексику в комерційній рекламі, В. В. Зірка зазначає: «У рекламному тексті оцінка входить як частина 
до загальної побудови опису, вона взаємодіє та органічно пов’язана з дескриптивним аспектом, створює його 
оцінну перспективу» [1, с. 172]. Релевантність аксіологічної семантики у сприйнятті та розумінні тексту до-
ведено й низкою актуальних досліджень з функціональної семантики оцінки (Н. Д. Арутюнова, Е. О. Вольф, 
Т. А. Космеда та ін.). В україністиці категорію оцінки досліджено насамперед в аспекті прагмалінгвістики [2]. 

Мета нашої розвідки – проаналізувати політичні рекламні слогани, до складу яких входять оцінні лексеми. 
Предметом аналізу є позитивно забарвлена аксіологічна лексика, а об’єктом – політичні слогани з оцінними 
лексемами. 

Ми розглянули політичну рекламу, скеровану на створення позитивного образу політичних лідерів, тому в 
матеріалі наявні лише позитивно забарвлені оцінні лексеми. Н. В. Кутуза зазначає, що лексеми з оцінно пози-
тивним навантаженням використовуються «в аспекті позитивного скерування впливу рекламного дискурсу (або 
підсилення вже наявних позитивних емоцій) у всіх видах реклами (комерційній, політичній, соціальній)» [4, с. 
85]. Використання в політичних слоганах позитивно забарвленої лексики зумовлено й тим, що «реципієнтові не-
приємно отримувати інформацію, яка суперечить його установкам, поглядам і самосприйняттю, тому він або буде 
уникати цієї інформації, або спростовувати її» [5, с. 71–72]. Матеріалом для аналізу слугували політичні слогани 
політичної реклами, що функціонували протягом 2010–2014 років в українському інформаційному просторі. 

У політичній слоганістиці оцінна семантика передусім зосереджена в прикметниках загальної та част-
кової оцінки: хороший/поганий, красивий/потворний, прекрасний/гидкий тощо. Прикметники хороший, до-
брий, гарний, найкращий, прекрасний виражають загальну оцінку об’єкта, тобто дають узагальнену оцінку, що 
сприймається як фактична інформація, напр. : В. Бондаренко: Добрий господар у рідному місті. Проте загаль-
нооцінна лексика в політичній рекламі має поодинокий характер, напр. : В. Кличко: Якісні комунальні служ-
би; Соціалістична партія: Єдиний центр – якісна країна; В. Литвин: Вибери нормальних. Так, прикметник 
«нормальний» містить оцінну семантику у словниковому основному значенні: «Нормальний. – Який не має 
відхилень від норми; який відповідає загальноприйнятим нормам, установленим вимогам і т. ін. ; звичайний» 
[6, Т. 5, с. 443]. У такому значенні «нормальний» сприймається як «нормативний», тобто такий, що відповідає 
усталеним у суспільстві нормам і правилам, отже, містить позитивну оцінну характеристику. Прикметник 
«якісний» вживається в одному із значень як «високоякісний», тобто такий, «який відзначається дуже доброю 
якістю» [6, Т. 1, с. 495], отже, також вказує на позитивну оцінку. 

Однак більшість лексем, що мають оцінне значення в текстах політичної реклами, у словнику є нейтраль-
ними, а аксіологічність у них виключно контекстуального типу. При цьому аксіологічність реалізована в 
межах позитивної оцінки, оскільки «використання конкретних / образних епітетів, апелятивів із позитивною 
семантикою сприяє створенню наочного та яскравого образу рекламованого об’єкта, що дає змогу визначити, 
спрогнозувати ставлення мовця до адресата» [3, с. 212]

 Так, прикметник «новий», поширений у політичній рекламі, набуває позитивного забарвлення у семан-
тичному протиставленні новий/старий, де нове ототожнюється з минулим і поганим, а нове – з майбутнім, 
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напр. : П. Порошенко. Жити по-новому; О. Костусєв: Новий рік. Новий мер; Н. Королевська: Нова економіка 
– нова країна, Нові лідери – нова країна; Партія регіонів: Будуємо нову країну; І. Богословська: Людям по-
трібна нова влада. Л. М. Хавкіна зазначає, що таке слововживання є актуалізацією бінарної опозиції «новий – 
старий», а «універсальним для рекламного міфу є надання позитивної конотації феномену «новизни», причо-
му відповідний архетип може реалізовуватися як через низку лексем на позначення часових понять (зокрема, 
«майбутнє»), так і безпосередньо через лексему «новий» [7, с. 125]. Вживання ад’єктива «новий» для оцінно 
позитивної характеристики політиків і політичної діяльності загалом характерне для українських політичних 
слоганів. Бінарна опозиція старе/нове має яскраво виражене аксіологічне значення, хоч тлумачні словники не 
фіксують жодних оцінних семантичних компонентів, навіть на периферії [6, Т. 5, С. 433–434]. 

Протиставлення нового і старого зумовлює й аксіологічне протиставлення минулого/майбутнього в хро-
нологічному аспекті, напр. : А. Яценюк. Зміни майбутнє. Країну врятує продуктивне село. Негативне оцінка 
усього того, що було в минулому, пов’язана з негативною оцінкою вчорашнього дня, минулих подій, оскільки 
позитивної семантики набуває все, що пов’язано з майбутнім, напр. : Комуністична партія України: Голосуючи 
за Симоненко – обираєш завтрашній день! У політичній рекламі фіксуємо аксіологічну тріаду вчора/сьогодні/
завтра та відповідні похідні прикметники, при цьому позитивна оцінка пов’язана з майбутнім, а негативна – з 
минулим. Використання ж лексем на позначення теперішнього часу має оцінний потенціал лише в разі, коли 
сьогодення оцінюється як реалізоване майбутнє, напр. : Партія регіонів: Покращення життя вже сьогодні. 

Крім власне хронологічного протиставлення, в політичній рекламі наявне й оцінне протиставлення за се-
мантикою напрямку, тобто політичний рух також набуває оцінного забарвлення, напр. : Партія регіонів: Якщо 
ви вважаєте, що Україна повинна рухатися вперед, а не назад, приєднуйтесь до нас. Разом ми змінимо Укра-
їну на краще; С. Тігіпко: Зараз не йдеться про рух до Європи або, а про рух вниз чи угору. Позитивне забав-
ляння пов’язано з таким напрямком руху, що асоціюється з прогресом, неповерненням назад, неповторенням 
того, що вже було, тобто також маємо імпліцитне протиставлення нового/старого. На периферії семантики 
оцінка зафіксована і в словниках, напр. : «Вгору (угору). – 1. За напрямком догори, протилежне вниз. 2. перен. 
До вищого ступеня, рівня (розвитку, стану і т. ін.)» [6, Т. 1, С. 308]. Вищий ступінь розвитку оцінюємо як при-
ховане оцінне значення, що сприймається в політичних слоганах як вмонтована команда до руху у напрямку, 
потрібному для політичної сили. 

Позитивна оцінка особистих якостей політиків значною мірою пов’язана з професійними якостями, тому 
з цією метою часто вживають прикметник «професійний», що в тлумачному словнику пов’язане з іменником 
«професіонал», що має таке значення: «добрий фахівець, знавець своєї справи» [6, Т. 8, с. 332]. У політичній 
рекламі прикметник «професійний» фіксуємо в таких текстах: Тігіпко – професійний керівник нового типу. 
Різні професійні якості часто набувають у політичній рекламі позитивних оцінок, напр. : А. Гриценко: Був 
ефективним міністром – буду ефективним президентом; С. Тігіпко: Тігіпко – блискучий економіст. 

Оцінні прикметники здебільшого мають контекстуальну аксіологічність, не підтверджену словниковими 
значеннями. Сюди належать такі поширені в політичних текстах прикметники позитивного забарвлення: «на-
родний» – В. Янукович. Янукович – народний президент; «перший» – А. Гриценко. Перший непрохідний; 
«сильний» – С. Тігіпко: Сильна Україна. Сильний президент – сильна країна; Сильна Київщина – сильна 
Україна; Ю. Тимошенко: Тільки сильний лідер відновить мир; «єдиний» – М. Добкін: Єдина країна!; «ста-
більний» – Партія регіонів. Україна для людей: стабільна гривня – збереження заощаджень; «щирий» – В. 
Кличко: Політика може бути щирою; «справжній» – В. Литвин. Зробіть вибір! У нас є шанс повернути до 
влади справжніх лідерів нації! тощо. Контекстуальна аксіологічність визначає специфіку політичних слога-
нів, у яких позитивно оцінного забарвлення набувають слова нейтральної семантики. 

За естетичними характеристиками оцінна лексика вживається переважно щодо зовнішності людини як 
протиставлення красивий/потворний, що також віддзеркалено в політичній рекламі, напр. : Микола Катерин-
чук. Наші жінки – найчарівніші в Європі. Ми пишаємося вами. У слогані вжито ступінь порівняння прикмет-
ника «чарівний», що в переносному значенні означає «надзвичайно, дуже гарний; чудовий... // Який захоплює 
неповторною красою. // Який приваблює своєю зовнішністю або внутрішнім, духовним світом; надзвичайно 
вродливий» [6, Т. 11, с. 269]. 

Серед іменників, що мають позитивно оцінну семантику, потрібно визначити такі лексеми, як справед-
ливість, захист, стабільність, порядок, добробут тощо напр. : Ю. Тимошенко. Справедливість є. За неї 
варто боротися; І. Богословська. Робота. Порядок. Віра!; В. Коновалюк: Благо дарую!; Партія регіонів: Від 
стабільності – до добробуту, Через стабільність – до процвітання; П. Мельник: Нам треба жити для 
добра; С. Путілов: Разом ми сила; Партія «УДАР»: Від успіху людини – до успіху країни. Проте субстантиви 
меншою мірою здатні виражати оцінне значення, переважно воно наявне в лексемах, похідних від ад’єктивів 
з позитивно оцінним значенням. 

Це стосується й дієслів з вираженою семантикою позитивної оцінки, що є спільнокореневими з оцінними 
прикметниками: Ю. Тимошенко. Я захищу Україну; Е. Гурвіц: Вірю в Одесу; Г. Труханов: Довіряй справам. 
Така лексика є абстрактною, але в політичному тексті приймається як позитивно забарвлена. 

Серед займенників визначаємо традиційне для політичного тексту протиставлення ми/вони, що ототож-
нюється з опозицією своє/чуже, напр. : О. Тягнибок. Ми у своїй, Богом даній країні; Партія «Свобода»: Своя 
власність. Своя влада. Своя гідність; За нашу свободу. Протиставлення займенників ми/вони належить до 
стереотипних у політичній комунікації та відповідає протиставленню свій/чужий. Бінарність наведеної опо-
зиції має аксіологічну природу в рекламній і політичній комунікації, проте оцінне значення не зафіксовано 
у словникових дефініціях. У політичних слоганах семантично нейтральні займенники також здатні набувати 
оцінного значення. 
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Отже, в політичній рекламі переважає позитивно забарвлена лексика, при цьому мінімально представлена 
загальна оцінка, тоді як лексеми на позначення конкретних позитивних характеристик політиків і політичних 
сил переважають. Також у політичній рекламі репрезентовані аксіологічні опозиції хронологічної семантики 
(минуле/майбутнє), локальної семантики (вперед/назад, угору/униз), присвійної семантики (свій/чужий, ми/
вони). Зафіксовано й тенденцію до виникнення оцінних значень у нейтральних лексем – прикметників, імен-
ників та дієслів. Загальною тенденцією розвитку аксіологічної семантики є її контекстуальна зумовленість та 
виникнення оцінного значення у словах нейтральної семантики різної морфологічної природи. 
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МОнОлОГ У СУЧАСнОМУ ДРАМАТУРГІЧнОМУ ДиСКУРСІ

 Стаття присвячена дослідженню монологічного мовлення в сучасних українських п’єсах. Класифіковано 
монологи за адресатним спрямуванням, визначено монологічні моделі комунікації. Виявлено зв’язок монологіч-
них і діалогічних форм у структурі драматургічного тексту. 

Ключові слова: монолог, драматургічний дискурс, адресат, комунікація, діалог. 

Статья посвящена исследованию монологической речи в современных украинских пьесах. Классифицированы 
монологи по адресатной направленности, определены монологические модели коммуникации. Выявлена связь 
монологических и диалогических форм в структуре современного драматургического текста. 

Ключевые слова: монолог, драматургический дискурс, адресат, коммуникация, диалог. 

The article researches monologic speech in the plays of a modern playwright Neda Nezhdana. It clasifies 
monologues as to the narratee direction, identifies monologic modules of communication. It elucidates the connection 
between monologic and dialogic forms in the structure of a dramaturgic work. 

Key words: monologue, dramaturgic discourse, narratee, communication, dialogue. 

У мовознавчих та літературознавчих дослідженнях драматургічного дискурсу поняття «монолог» зазви-
чай використовують без чіткого визначення змісту й потрактування ознак цього явища, традиційно зважаючи 
лише на обсяг висловлення персонажа до зміни комунікативних ролей. 

Мета нашої розвідки полягає у виявленні специфічних ознак монологічного мовлення в сучасному драма-
тургічному дискурсі, а саме комунікативних особливостей монологу, зв’язку монологу й діалогу. Поставлена 
мета передбачає виконання таких завдань: виділити й класифікувати монологи в сучасних п’єсах; визначити 
їхнє комунікативне спрямування; довести зв’язок з діалогічним мовленням. Матеріалом дослідження стали 
тексти сучасного українського драматурга Неди Нежданої, яка орієнтує свої п’єси для сценічного втілення, 
маючи понад шістдесят постановок. Обрані драматургічні твори призначені не для читання, а для сценічного 
осмислення, що зумовлює інтерес щодо їхнього аналізу як зразка сучасного драматургічного дискурсу. 

Вивченню монологічного мовлення присвячені праці Т. Винокур [1], Р. Гельгарда [2], В. Одинцова [11], 
В. Халізева [14] та інших, однак окремі лінгвістичні дослідження монологів у структурі сучасних драматич-
них текстів поки що відсутні, що й зумовлює актуальність запропонованої статті. Отже, вивчення специфіки 
монологічного мовлення в українських п’єсах є перспективним і відповідає сучасним тенденціям розвитку 
лінгвістичної науки. 

Монолог – це «форма мовлення адресата, розрахована на пасивне й опосередковане сприйняття, а не на 
безпосередню мовленнєву реакцію адресата» [12, с. 393]. Особливим різновидом монологу вважають драма-
тичний монолог, який визначають як розгорнуте мовлення персонажа, звернене до учасників сценічної дії, до 
глядачів, або розмова із самим собою [13, с. 389]. Функційне спрямування драматичного монологу полягає в 
самохарактеристиці персонажа й розвитку драматичної дії. 

Підхід до виділення основного критерію вичленування «монологу» й досі залишається неусталеним. Кла-
сичним критерієм, умотивованим самою назвою, вважають кількість комунікантів: монолог – мовлення од-
нієї особи. Звідси постає хибний висновок, що обмін репліками, незалежно від їхнього обсягу й структури, 
не можна вважати монологом. Іншим критерієм визнають адресність мовлення. Традиційний монолог – це 
розмірковування «вголос», звернене до глядача або до самого мовця. Сучасне потрактування монологу роз-
ширює коло адресатів, залучаючи до його складу не лише мовця та глядачів, а й інших персонажів. Монолог 
має свого адресата й може бути «персональним і надперсональним, однак реакція його слухача не матеріалі-
зується у знаковій формі мови» [12, с. 393]. 

Виокремлюють як важливу ознаку також і розгорнуту структуру монологу, що вирізняється індивіду-
альною композицією та відносною смисловою завершеністю. Для монологічного мовлення характерна така 
структурно-семантична одиниця як надфразна єдність, що аналізують як сукупність семантично та граматич-
но поєднаних висловлень, якій властива єдність теми й особливий синтаксичний зв’язок складників. 

На нашу думку, важливим критерієм розрізнення монологу й діалогу є ступінь самостійності висловлення, 
що дає змогу трансформувати конкретну мовленнєву ситуацію суб’єктом мовлення через послаблення його 
комунікативної адресації. Така трансформація зумовлена потужними емоційно-асоціативними імпульсами, 
що переносять суб’єкт комунікації з реального комунікативного простору в інші буттєві сфери: реальні (спо-
гади, розповіді) або нереальні (фантазії, заглиблення в самого себе, внутрішні монологи). 

Драматургічні монологи за наявністю адресата поділяють на усамітнені й звернені [14, с. 209]. Усамітнені 
монологи є класичним зразком мономовлення, коли персонаж перебуває на сцені сам. Звернені монологи ма-
ють конкретного адресата, який виконує роль пасивного реципієнта, не виражаючи мовними знаками реакцію 
на повідомлення адресанта. Аналізовані п’єси мають у своїй структурі монологічне мовлення обох різно-
видів, однак звернених монологів наявна більша кількість. Наведена нижче таблиця відбиває функціювання 
монологічного мовлення в драматургії Неди Нежданої, виявленого методом суцільної вибірки в шести най-
популярніших п’єсах авторки. 

© В. В. Корольова, 2014
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Назва п’єси Кількість 
персона-

жів 

Кількість 
персона-
жів, які 
викори-

стовують 
монолог 

Різновиди 
монологу 

Модель 
монологу 

зверне-
ні 

усамі-
тнені 

«Я-Я» «Я-
Він» 

Угода з ангелом 8 1 + + - + 
Химерна Мессаліна 7 4 + + + + 
І все-таки я тебе зраджу 7 2 + + + + 
Коли повертається дощ 6 4 + - - + 
Самогубство самотності 4 2 + - - + 
Той, що відчиняє двері 2 2 - + + - 

 

Услід за Ю. Лотманом, виділяємо дві моделі комунікації: 1) типова комунікація за моделлю «Я–Він», що 
транслює обмін інформацією й відбувається між адресантом й адресатом; 2) комунікація «Я–Я», що не перед-
бачає передачу інформації, оскільки не має адресата: постає парадоксальна ситуація, наслідком якої є тракту-
вання того, що за цією моделлю передача повідомлення не є основною функцією комунікації [3, с. 163–177]. 
Вважаємо, що драматичний монолог також можна класифікувати за моделями «Я–Він» та «Я–Я» комунікації. 
У цьому разі варто уналежнювати ці моделі до персонального (перша модель) та надперсонального (друга 
модель) монологів. Утім, драматургічний текст завжди має подвійну адресацію: спілкування персонажів між 
собою і комунікація з потенційним глядачем. Саме тому драматург може використовувати надперсональний 
монолог як засіб безпосереднього звернення до читача / глядача, переходячи на рівень зовнішньої комуніка-
ції. І тоді усамітнений монолог з формально вираженою моделлю «Я–Я» комунікації фактично передає спіл-
кування за моделлю «Я–Він». Наприклад, у п’єсі «І все-таки я тебе зраджу» Неда Неждана вводить до складу 
персонажів Драматурга, який спілкується через усамітнені монологи лише із глядачами. Наприклад:

На сцені з’являється ДРАМАТУРГ, одягнутий класично, але в його образі є щось від ілюзіоніста. 
ДРАМАТУРГ. Я – Драматург. Я обертаю дім на планетарій, де кожен слідує накресленій орбіті і сяє 

відображеним світлом автора... Я оживляю тіні й мумії і перетворюю вогонь тіла у попіл слів і пожовкле 
листя рухів... Я – ДРАМАТУРГ. Я падаю у безодні людей і дістаю вугілля для зіпсованих машин мандрівних 
сюжетів… Сьогоднішній сюжет – про любов і зраду, про болюче щастя найсамотнішої людини – генія. Я 
напишу п’єсу без пера і паперу тут і зараз, п’єсу про солодку принаду талановитої і безталанної жінки. Я не 
прагнув достовірності. Сприймайте все, як міф, легенду, притчу [5]. 

У наведеному уривку авторка, ховаючись за маскою свого персонажа, який перебуває на сцені сам на сам 
з глядачем, концентрує в монолозі значну кількість концептів: «любов», «зрада», «геній», «світло», «вогонь», 
«талант», «щастя», «самотність». Така форма вираження авторського начала в п’єсі дає змогу через моноло-
гічне мовлення переконати пасивного реципієнта в значущості проблематики твору, схилити до авторської 
позиції в трактуванні драматургічних подій. Пряма адресація автора до читача / глядача є нетиповою для 
сучасного драматургічного дискурсу, яку, на нашу думку, можна вважати поширеною реплікою в комунікації 
іншого рівня: діалозі «автор – читач / глядач», у якому лише автор виконує активну комунікативну дію. 

Традиційним використанням усамітненого монологу в аналізованих п’єсах є форма молитви персонажа, 
наприклад: 

МЕССАЛІНА. О, найвища з Богинь, Iзiдо, ти допомагала менi, будь зi мною й нинi, благаю тебе. Пpости, 
що я мало молилася тобi. Ти знаєш, колись я зpадила себе i поплатилася. Всi pизикують почуттями заpади 
влади. I це бpуд, тепеp я знаю. Я хотiла pизикнути владою заpади кохання. Воно ваpте цього. Хiба це не 
краще? Тодi чому все не так? Я так хотiла, щоб Гай був щасливим, вiн ще такий чистий, pадiє, як дитина... 
Чому вони всi гинули, тi, кого я любила? Я не витpимаю цього ще pаз. Я пpопаду без нього. <…> Hе дай йому 
загинути. Допоможи менi. Hавiть, якщо ми помилилися, i все це даpемно.... Хочеш, я збудую тобi новий хpам 
i пpинесу таку жеpтву, як жоднiй Богинi? … Беpежи його, Iзiдо [10, с. 214–215]. 

Наведений фрагмент ілюструє зразок монологу персонажа, який перебуває сам на сцені. Утім, така кому-
нікація не має спрямування «Я–Я», оскільки конкретно адресоване молитовне мовлення постійно маркується 
звертаннями (Ізідо), питальними конструкціями (Хіба це не краще?) та імперативними формами (прости, не 
дай, допоможи, бережи) і є, відповідно, прикладом персонального монологу, маючи конкретного, хоч і не-
реального, пасивного адресата – богиню Ізіду. 

Усамітнені монологи, структуровані за моделлю «Я–Я» комунікації, драматург використовує значно рід-
ше, ніж персональні. Утім, такі монологи, будучи зразком автокомунікації, – мовлення, спрямованого на са-
мого адресанта [6, с. 10], усе одно характеризуємо наявністю маркерів зверненого мовлення: звертань, пи-
тальних та імперативних конструкцій, займенниково-дієслівних форм другої особи. Наприклад (тут і далі 
підкреслення наше – В. К.): 

ДІВЧИНА. Ой, а де це я? Ніби якась контора… Може, витверезник? А де всі? Це я що, одна п’яна на 
все місто? У нас що, сухий закон? Так і я сухе вживаю. І чого так холодно? (Тільки-но помічає, що майже 
гола). Ой, мамо! Хоч би ряднинкою якою прикрили. Так ні, холонь, мила, запалення легенів схоплюй. (Помічає 
стос простирадл, загортається в одне з них, щось на зразок грецької туніки). Буде стиль «антік». (Бачить 
реєстраційний журнал на столі). Журнал моргу № 5. Ой, мамо міа, так це ж морг! Допилася ти, подруго, до 
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ватерлінії… Повний провал пам’яті із частковим збереженням інтелекту… Агов, тут є хто живий? Хоча 
які живі в трупарні? [8, с. 255]. 

Концептуальна концентрація надперсональних монологів щонайкраще передає моральні й естетично-оцін-
ні компоненти мовної картини світу персонажа, вираженої переплетенням асоціацій та емоцій, наприклад:

МЕССАЛІНА (протягом монологу поволі наближається до авансцени). Дідько б забрав ці славнозвісні 
римські дороги. Бозна-чого тут тільки не валяється. Через цього клятого вільновідпущеника, сто чортяк 
йому попід ребра, я маю блукати поночі, мов якась жебрачка. (Мрійливо). І чому я не віддала Нарциса в гла-
діатори, доки він був рабом? На бій із тигром! Чи ні, тигр для нього – розкіш, от крокодильчика б невелич-
кого – саме воно… Здається, я майже вдома, вишнями пахне… (У глибині сцени промайнула тінь. Мессаліна 
завмирає). Тільки б нікого не зустріти… Якась дивна тінь, зникла. (тихо, злякано). А раптом це та примара, 
про яку пліткували слуги? (Дістає оберіг, шепоче молитву, озирається). Ні, мабуть, здалося… Щось мені це 
нагадує. Ніч, страх, тіні… Точно, все як тоді, сім років тому… <…> Холодно, до кісток холодно… І гидко 
від усього до нудоти. Як виборсатись із потоку суцільного лукавства, де нічогісінько справжнього? Не хочу, 
не можу так жити [10, с. 176]. 

Наведений уривок дає змогу витлумачувати такі усамітнені монологи як своєрідне внутрішнє мовлення, 
потік свідомості – категорію, актуалізовану передусім як прозаїчну. Потік свідомості передбачає подання 
інформації «безпосередньо, у вигляді окремих ланок в асоціативному ланцюгу розумового процесу, що стано-
вить внутрішнє мовлення персонажа» [4, с. 158]. На мовному рівні спонтанна емоційно-мисленнєва діяльність 
персонажа відбита перерваними, неповними реченнями, парцеляцією, загальною предикацією висловлення. 

Іншою поширеною монологічною формою в досліджуваному драматургічному дискурсі є звернені (пер-
сональні) висловлення, представлені розповіддю, описом чи розмірковуваннями персонажа. Такі монологи 
в діалогічній тканині п’єси сприймаємо як своєрідні відхилення від конкретної комунікативної ситуації, за-
глиблення адресанта у власні почуття, думки. Найчастіше персональні монологічні висловлення передають 
розповідь-спогади дійової особи й зазвичай актуалізовані попередньою реплікою, наприклад: 

ДІВЧИНА. Чому? Із чого все почалося?
ДЕН. Із чого? Мабуть, усе почалося з жарту. Я артист, клоун. Іноді люблю грати з людьми – мені нудно 

у звичайному житті, розумієш? Коли познайомився з Лікою, я жартома відрекомендувався страховим аген-
том. Колись я справді кілька місяців пробував. А потім зрозумів – їй імпонує ця роль. Вона юристка, працює 
в банку, усе солідно, надійно… Така собі ділова леді. І раптом блазень. Шанси – нульові. Страховий агент 
– може, і не директор банку, але ж серйозніше. І все було більш-менш нормально. Поки вона не привела клі-
єнтку. <…> Мабуть, ти нічого не зрозуміла? [9, с. 126]. 

У структурі монологічного тексту, що має тісний зв’язок з попередніми й наступними репліками дійових 
осіб, вичленовуємо своєрідний «вихід» і «повернення» до конкретного комунікативного акту. Це, зокрема, 
наявність безпосереднього звернення до комунікативного партнера, вираженого питальними або імператив-
ними конструкціями, на початку й у кінці монологу (див. підкреслення). Відповідна схема є типовою для су-
часного зверненого монологу, що має обрамлення (речення безпосередньо звернені до конкретного адресата), 
яке трансформує комунікативний акт, переводить монологічне мовлення в іншу контекстуальну сферу. 

Персональні монологи перебувають на векторі «Я–Він» спілкування, про що свідчить постійна орієнтація 
на конкретного реципієнта, відбита в монологічному мовленні займенниками другої особи, дієслівними фор-
мами наказового способу. Монологи-розмірковування характеризує підвищена значущість концептуально-
естетичного змісту, що, відбиваючи життєву філософію, розкриває внутрішній світ героя й наближує читача 
/ глядача до автора. Наприклад:

ВІН. Якщо ти маєш на увазі, чи не вилізав звідти гуманоїд і не вітався зі мною за ручку – то ні. Цього не 
було. Але все-таки контакт був... Тільки подумки... <…> Коли я їх уперше побачив, у мене в голові з’явилися 
якісь сторонні думки. Раптові і чужі. Ніби нізвідки. Думки про те, що це якась паралельна цивілізація. І вони 
оволоділи не тільки простором, а й часом. Я збагнув, що наша найбільша біда в тому, що ми не розуміємо 
часу. Ми щось плануємо і живемо в ілюзії, що так і станеться. А стається інакше. Катастрофи, хвороби, 
війни і просто збіг обставин. Ми живемо, ніби сліпі кошенята у цілковитій темряві майбутнього. Логіка по-
дій часто видається незбагненною. І це ламає нас, доводить до відчаю. У цій сліпоті ми ранимо одне одного 
і ранимося самі... І тільки потім, озираючись у минуле, починаєш розуміти долю… [7]. 

Змістове наповнення наведеного монологу значно посилює його роль у структурі драматургічного тексту, 
розширює коло адресатів повідомлення від конкретного персонажа до безлічі реципієнтів твору, трансформу-
ючи персональний монолог в екстраперсональний. Такий монолог уможливлює найвигідніше розташування 
автором потрібних йому смислів і настанов. 

Отже, в аналізованих п’єсах наявні усамітнені й звернені, персональні й надперсональні монологи. Моно-
логізована форма мовлення в сучасному драматургічному дискурсі, незважаючи на максимальний синтез моно-
логу й діалогу, відрізняється своєрідним відстороненням від реального комунікативного акту. Насичення моно-
логу концептуально-емоційною інформацією засвідчує посилену увагу драматургів до цієї форми мовлення. 
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ІнТЕГРАлЬнІ АнГлОМОВнІ ЗАПОЗиЧЕннЯ  
В ІСПАнСЬКиХ СПЕЦІАлІЗОВАниХ жУРнАлАХ ПРО ТУРиЗМ

У статті подана класифікація інтегральних англіцизмів, що становлять новітню групу запозиченої лекси-
ки і активно використовуються в іспанських журналах про туризм. Аналізується туристичний дискурс, пред-
ставлений іспанською періодикою, та визначено його цільову установку. Досліджуються види туристичних 
текстів, розміщених в іспанських журналах про подорожі, окреслено їх основні функції. 

Ключові слова: інтегральні запозичення, туристичний текст, журнали про подорожі, туристичний дискурс. 

В статье представлена классификация интегральных англицизмов, составляющих новую группу заим-
ствованной лексики, активно используемой в испанских журналах о туризме. Анализируется туристический 
дискурс, представленный испанской периодикой, и определена его целевая установка. Исследуются виды ту-
ристических текстов, размещенных в испанских журналах о путешествиях, очерчены их основные функции. 

Ключевые слова: интегральные заимствования, туристический текст, журналы о путешествиях, турис-
тический дискурс. 

The article presents the classification of integral anglicisms. Being a new group of loanwords, they are actively 
used in Spanish travel magazines. Tourism discourse, presented by Spanish periodicals, is analyzed and its objective is 
defined. We study the types of tourist texts, posted in Spanish travel magazines, and their main functions. 

Key words: integral borrowings, tourist text, travel magazines, tourism discourse. 

Останнім часом в Іспанії великою популярністю користується туристична періодика, що й спричинило 
появу низки пропозицій як для досвідчених експертів в області туризму, так і для простих любителів подоро-
жувати. Є газети, що видають щотижневі додатки про туризм (El Viajero (El País), Viajes (El Mundo)), інші пе-
ріодичні видання ‒ (Viajes) National Geographic, GEO España, Condé Nast Traveler відомі своїми великими за 
обсягом репортажами. Варто також згадати журнали для безкоштовного розповсюдження в потягах (Paisajes 
desde el tren) та літаках (Ronda Iberia, що є білінгвальною публікацією (іспано-англійська)). Відмінною рисою 
сучасних іспанських медіатекстів в області туризму стає наслідування англо-американського публіцистич-
ного стилю, що знаходить своє відображення в динаміці використання англіцизмів. В останнє десятиліття 
дослідження англомовного впливу на мову ЗМІ багатьох країн, в тому числі й Іспанії, є одним з важливих 
напрямів у лінгвістиці. Це зумовило появу низки наукових досліджень, присвячених англомовним запозичен-
ням у багатьох мовах: іспанській (С. Ю. Бухарова, Н. О. Кузнецова, П. І. Мариненко, С. В. Свінцова, К. Прат, 
Е. Лоренцо, Р. Альфаро), французькій (В. О. Рубан, М. Джонсон, М. Т. Занола), німецькій (О. В. Жабіна, М. С. 
Романова, Г. І. Каданцева, Н. О. Патрикєєва), російській (А. І. Дьяков, М. С. Селіванова, М. Ю. Семенова, Д. 
С. Нікітін), українській (Л. М. Архипенко, Я. В. Битківська, Т. М. Рудакова, С. А. Федорець). 

Актуальність та новизна даного дослідження обумовлені загальним спрямуванням сучасних мовознавчих 
праць на вивчення проблем розвитку й оновлення національних мов у контексті глобалізаційних процесів, що 
відбуваються у світі. Зокрема виникає інтерес до питання функціонування англомовних запозичених лексем у 
межах туристичного дискурсу, що наочно відображає зв’язок мови з громадським життям, з культурою часу. 

Мета даної статті ‒ класифікувати інтегральні запозичення ‒ одну з найбільш представлених груп ан-
гліцизмів у туристичному дискурсі; надати характеристику іспанським спеціалізованим журналам про по-
дорожі, детермінувати види туристичних текстів, а саме тих, що представленні в нашому досліджуваному 
матеріалі та їх функції. 

Об’єктом дослідження виступають повні або інтегральні англомовні запозичення, що зустрічаються на 
сторінках іспанських журналів про подорожі, а також спеціалізовані журнали про туризм, як жанр туристич-
ного дискурсу. 

Предмет аналізу ‒ закономірності функціонування англіцизмів на сторінках туристичної преси Іспанії та 
особливості її туристичних текстів. 

Вивчаючи англомовні лексичні запозичення у непрямій комунікації іспанського туристичного дискурсу, 
що спрямована на масового адресата, матеріалом даної наукової розвідки слугували спеціалізовані іспанські 
туристичні журнали ((Viajes) National Geographic, GEO España, Condé Nast Traveler, Hosteltur), які включають 
статті, рекламні оголошення, туристичні путівники, програми. 

Задля отримання максимум інформації з мінімальним на це вербальним зусиллям, комунікація у сфері 
іспанського туристичного дискурсу характеризується міжнародними характером з домінуванням англійської 
мови [7, с. 20]. Ті англійські лексеми, які перейшли в іспанську мову, зберігши незмінними свою морфоно-
логічну структуру та значення, називаються повними або інтегральними запозиченнями [3, с. 57‒60; 5, с. 9; 
8]. Саме ця лексико-семантична група англомовних запозичень найпоширеніше себе презентує в іспанських 
спеціалізованих туристичних журналах. Як зазначає Рубан В. О., адаптація запозиченої лексики ймовірно 
гальмується фактором часу та комунікативним прагматизмом мовців [5, с. 11]. 

Ми вважаємо доцільним виокремити наступні структурні варіанти інтегральних запозичень, а саме:
‒ іноземні слова (extranjerismos o xenismos): outlet, hashtag, branding, blogger, e-learning, trekking, online, 

karting, coastering. Це ‒ запозичені та не асимільовані з англійської мови лексичні одиниці, тобто, ті слова, які 
ще не ввійшли до словникового складу іспанської мови. 
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‒ слова-реалії або екзотизми (realias o exotismos): cowboy, Coca-Cola, jazz, baseball, blues, hot dog (зустріча-
ється також і його адаптований варіант perrito caliente), hacker, Kentucky Fried Chicken, Harvard, The Pentagon. 
Варто зазначити, що реалії виникають природнім шляхом, в результаті народного словотвору. Таким чином 
вони тісно пов’язані з побутом, історією і культурою народу. На відміну від термінів, які можуть належати 
всьому людству, реалії є надбанням того народу, в культурі і мові якого вони з’явилися (в основному із лі-
тератури та через канали засобів масової інформації) [2, с. 141]. Реалію зазвичай приймають на певний час, і 
вона «гостює» у мові певного народу інколи день, інколи рік, а буває й так, що перетворюється на запозичене 
слово, збагачуючи або контамінуючи дану мову [1, с. 8]. 

‒ абревіатури та акроніми (siglas y acrónimos): B&B (Bed and Breakfast), FB (Full Board), IT (Inclusive Tour), 
RT (Round Trip), Wifi (Wireless Fidelity), web (The World Wide Web), CRM (Customer Relationship Management), 
LRA (Last room availability). Дані абревіаційні утворення створені людиною для комунікативної мети, враховуючи 
принцип економії, та покликанні до життя інтенсивним розповсюдженням інформації, полегшують використання 
й запам’ятовування складних найменувань без потреби їх розгортання й пояснювання. У вітчизняних та зарубіж-
них дослідженнях існують різні підходи щодо трактування та диференціації абревіатур та акронімів [4, с. 88‒89; 6, 
с. 154; 7, с. 65‒66; 12]. Вважаємо доцільним зауважити, що Королівська академія іспанської мови розглядає акро-
нім не лише як ініціальну абревіацію, яка абсорбує в себе значення всієї вихідної одиниці і вимовляється разом (а 
не «по літерах») (láser ← l[ight] a[mplification by] s[timulated] e[mission of] r[adiation]), а також як частково скоро-
чені слова (Mercosur ← Mercado Común del Sur) та телескопічні скорочення (teleñeco ← televisión y muñeco) [12]. 

‒ вирази та фразеологічні звороти (frases hechas y fraseologismos): peer to peer; no win, no fee; no frills; cama 
king size; face to face; love is in the air, здебільшого поширенні в рекламних текстах туристичної преси. Деякі 
автори супроводжують запозичений вислів додатковим перекладом. Наприклад: Hasta ahora la legislación 
británica no obligaba al cliente a pagar los honorarios de sus abogados, que tenía que asumir la parte perdedora, 
siguiendo la máxima «no win, no fee» (si no se gana, no se cobran gastos) (H № 230, 8). 

Основним завданням сучасних тревел-журналів є відпочинок від щоденної рутини й створення уявної, 
омріяної дійсності. Подібно до реклами, вони рекомендують послуги, які більшість споживачів не може собі 
дозволити. Наприклад: Andorra. Descubre el lado más cálido de la nieve (VNG № 167, 10); En esta foto sólo 
faltas tú. Con MSC cruceros, llenas tu álbum de recuerdos inolvidables (CNT № 73, 42); Conforme se avanza por 
los pueblos de las tierras sajonas de la meseta de Tarvane, el tiempo comienza a ralentizarte (CNT № 73, 134); El 
business travel se vende bien desde casa (H № 233, 22); El encanto de la vida rural en Barcelona. Alójese en antiguas 
casas de payés o en masías reformadas: ideales para pasar unos días inolvidables en contacto con la naturaleza (G № 
324, 19); Los Países Bajos. Impresiones de una tierra arrebatada al mar, que desde siempre ha irradiadio un espíritu 
de tolerancia y libertad (G № 324, 25). 

Відповідно таку клієнтуру називають в туристичному дискурсі, представленому періодичними видання-
ми, як «мандрівники в кріслах» (an armchair traveler) або «споживачі-мрійники» (an aspirational consumer), 
які попри свій низький фінансовий стан, плекають надію про придбання того чи іншого товару або здійснення 
певної поїздки, чи користування якоюсь послугою, тому що це, на їх думку, зможе надати їм вищого соціаль-
ного статусу в суспільстві [9, с. 16]. 

Відтак туристичний дискурс є близьким до рекламного. Як відомо, ключова формула реклами (AIDA) 
включає чотири елементи, що йдуть у безперервній послідовності: attention (привернення уваги адресата), 
interest (підвищення інтересу до рекламованого продукту), desire (вияв бажання володіти товаром), action 
(посилання до потрібного адресанта) [11]. У туристичному дискурсі, представленому журналами про ту-
ризм, увагу насамперед привертають заголовки: La India dulce, Hot hostels, Rincones con mаgia, Korçula, alma 
veneciana, Más allá del Edén та ін. Реклама не завжди пропонує інтелектуально адекватні ілюстрації, на відмін-
ну від численної кількості різнобарвних та високоякісних фотографій, розміщених у журналах про подорожі, 
від яких просто перехоплює дух. Крім того, інтерес посилюють рекламно-інформаційні тексти, які в турис-
тичних журналах є креолізованими та гіпертекстами. Оскільки деякі періодичні видання журналів (National 
Geographic España і GEO (España)) про подорожі містять відгуки туристів, таким чином посилює бажання 
вже потенційних клієнтів скористатися тим чи іншим видом послуг, відвідати ту чи іншу країну. Останнім 
елементом як туристичного, так і рекламного дискурсу є спонукання адресата до дії. Для цього в кінці деяких 
друкованих статей є інформація про необхідність візи, розклад рейсу, приблизну вартість подорожі і т. д. 
Якщо мова йде про туристичну комунікацію в Інтернет просторі, тобто на веб-сторінках журналів про подо-
рожі, ми можемо побачити лінки, що ведуть на інші сайти, де розміщена інформація про організацію поїздки. 

Беручи до уваги різний об’єм змісту і цільову установку, базова частина більшості журналів про туризм однако-
ва. Вона включає інформацію про науку, природу, мандрівки, історію, життя, а також значну кількість реклам авіа-
ліній, технічних новинок, спортивного інвентарю, виставок та телепроектів, пов’язаних з туризмом та ін. Має місце 
також і реклама харчових продуктів, яка в основному зосереджує увагу на походженні продукції, ніби, цим самим, 
виправдовуючи її не зовсім доречне розміщення на сторінках даного виду журналу. На моніторах рекламованих 
відео реєстраторів, телефонів, комп’ютерів, цифрових камер зображені яскраві світові пейзажі, бекстейдж пре-
зентованих автомобілів вражає своїми краєвидами. Тому можна припустити, що мова йде про подвійну рекламу. 

Тексти на різноманітну тематику у туристичних журналах можемо класифікувати на дві головні групи [p. 48]:
‒ репортажі: статті, в яких автор виступає активним учасником подій чи безпосереднім спостерігачем та 

з документальною точністю їх відтворює. Наприклад, Ahora, durante las primeras horas de la tarde, el jaleo está 
a punto de empezar. En una de las mesas, una chica con rastas celebra su cumpleaños. Ella y sus amigos sacan unas 
aceitunas maceradas, un trozo de queso Pecorino y unas lonchas de mortadela; la vela de cumpleaños arde sobre un 
trozo de pizza (G № 321, 115). Головною метою даного виду тексту є створення «ефекту присутності» читача 
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за допомогою зображально-виражальних засобів (los viajes como billete a la felicidad, duerme como un bebé, 
pasar las vacaciones de Semana Santa en bañador, la exuberante selva tropical, un país que se esfuerza por seguir 
adelante y que no ha tirado la toalla (CNT № 70, 4, 6, 7,10)) та кількості професійних фотографій, які за словами 
П. Осборна, є сигніфікацією зупинки часу, обіцянкою вічного задоволення [10, с. 89]. 

‒ програма туристичної подорожі: статті, подібні до туристичних путівників, оскільки вони дають змогу 
мандрівнику наперед «побачити» свою поїздку за певним маршрутом із комплексом послуг. Вони описують 
набір послуг, які гарантують змістовну рекреаційну діяльність людини, а саме ‒ розміщення й харчуван-
ня, і, безумовно, завчасно спланований графік заходів (екскурсійно-інформаційних, культурно-видовищних, 
розважальних, спортивно-оздоровчих та соціальних). Дані статті різняться від репортажів стислим, суто 
об’єктивним та інформативним викладом матеріалу. 

Однак слід зазначити, що вищезгадана типологія являє собою лише основні дискурсивні форми турис-
тичних видань, які рідко трапляються в їх чистому вигляді. Так, наприклад, репортажі в досліджуваних іс-
панських спеціалізованих журналах про туризм часто супроводжуються традиційною рубрикою («Qué se debe 
saber», «Cómo llegar», «Qué ver», «Dónde dormir», «Qué comprar», «Direcciones de interés»), в якій сконденсу-
валася ідея підготовки до подорожі та обов’язкових дій в межах іншої країни. 

Також, як відомо, сприяють просуванню й популяризації туристичної діяльності й інші види туристичних 
текстів: туристичні довідники (Hoteles con encanto. España 2000, El País Aguilar; El Camino de Santiago Guía 
práctica del peregrino, Everest, 2004), каталоги (наприклад, провідних турагенцій ‒ Iberojet, Viajes Continental, 
Viajes El Corte Inglés, Viva Tours), туристичні рекламні оголошення, брошури, документи й словники [7, с. 26‒27]. 

Отже, однією з особливостей іспанського туристичного дискурсу, представленого журналами про подоро-
жі, є міжнародний формат комунікації, що охоплює локальні, історичні, культурні реалії певного географіч-
ного ареалу. Вони, в свою чергу, відбиваються і на лексичних ресурсах. Все це складає унікальність та атрак-
цію туристичного продукту, а також сприяє появі нових термінів у різних жанрах туристичної комунікації. 
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ДО ПиТАннЯ КОнТЕКСТУ У СУЧАСнІй АМЕРиКАнСЬКий ПРОЗІ

У статті розглядаються поняття дискурсивного аналізу, реперспективізації стилістичних прийомів, кон-
текстуальності, лінгвістичного моделювання, дейксис на матеріалі роману Тома Вульфа «Вогонь марнослав-
ства». Автори статті аналізують та наводять приклади переключення контексту, що змінює сприйняття 
та розуміння дискурсу. 

Ключові слова: лінгвістика, текст, дискурсивний аналіз, реперспективізація, контекстуальність, дейк-
сис, вертикальний та горизонтальний контекст. 

В статье рассматриваются понятия дискурсивного анализа, реперспективизации стилистических при-
йомов, контекстуальности, лингвистического моделирования, дейксис на материале романа Тома Вульфа 
«Костры амбиций». Автори статьи анализируют и приводять примеры переключения контекста, что по-
зволяет изменять восприятие и понимание дискурса. 

Ключевые слова: лингвистика, текст, дискурсивный анализ, реперспективизация, контекстуальность, 
дейксис, вертикальный и горизонтальный контекст. 

The article observes such issues as discourse analysis, linguistic modeling, the reperspectivization of stylistic 
devises, contextuality, deixis examining the vocabulary and grammar in Tom Wolfe’s novel «Bonfire of the Vanities». 
The authors make examples and analyze the switching of the concept that changes the perception and understanding 
of the text or discourse. 

Key words: linguistics, text, discourse analysis, reperspectivization, contextuality, deixis, vertical and horizontal 
context. 

Літературний твір, з одного боку самодостатній і замкнутий в собі самому, а з іншого – різними гранями 
стикається з позатекстовою дійсністю, – контекстом. Під контекстом у широкому значенні розуміють усю су-
купність явищ, безпосередньо притаманних тексту художнього твору, і разом з тим тих, що не пов’язані з ним. 

За визначенням І. М. Кочан, контекст – це змістово закінчений відтінок усного та писемного мовлення, до-
статній для визначення смислу слова, виразу чи речення, що входять до його складу, для встановлення грама-
тичних словоформ, характеристики синтаксичних структур і для з’ясування стилістичного або лінгвістичного 
функціонування слів (словоформ) виразу чи вислову [8, с. 45]. 

Професор І. Ковалик поділяє контекст на горизонтальний та вертикальний: горизонтальний контекст пе-
редбачає наявність мовної одиниці в її оточені, що допомогаэ з’ясувати задум автора твору. Виходячи з об’єкту 
нашого дослідження, а саме роману Т. Вульфа «The Bonfires of the Vanities» ми розглядаємо вертикальний, 
філософський контекст (контекст ситуацій), що дозволяє простежити авторський намір залучення читача до 
сприйняття інформації, яку він об’єктивно заклав у літературний твір з метою її адекватного розуміння. 

 До найбільш актуальних проблем зокрема адекватного розуміння контексту художнього твору низка пи-
тань пов’язаних із реперспективізацією контекстних ситуацій. Велика увага приділяється проблемі не тільки 
основного контексту але й підтексту, що розглядається в нерозривному зв’язку з дискурсивним аналізом. 

Підтекст, у свою чергу – вербально не виражена, прихована інформація, яка виявляється в процесі читання 
тексту на тлі основної, змістово-фактуальної інформації завдяки здатності мовних одиниць породжувати асо-
ціативні та конотативні значення [8, с. 46]. 

В англійській мові, якій притаманна SVO (Subject-Verb-Object) -структура, кожна деталь тексту – дискурсу 
впливає на зміну контексту. У літературознавстві та лінгвістиці існує думка про те, що широке використання 
художньої деталі може служити важливим показником індивідуального стилю і характеризує таких, авторів, 
як Е. Хемінгуей, К. Менсфілд, Т. Вульф та інші. 

Як визначають лінгвісти, контекст – одне з найбільш часто уживаних понять у сучасних дослідженнях з 
прагматики, дискурсивного аналізу, соціолінгвістики у формальному лінгвістичному моделюванні. Незважа-
ючи на часте звернення лінгвістів до вищевказаного поняття, контекст не має чітких меж, таким чином, його 
переключення та зміна залежить від того, в рамках якого напряму працює дослідник [2; 5; 6]. 

Такий підхід дозволяє моделювати контекст засобами формальних граматик; крім того, в ряді випадків 
саме контекстом визначається сама можливість застосування правила до конкретної мовної одиниці. Важли-
во, що у формальних лінгвістичних моделях контекст є внутрішньою властивістю мовного вираження і ніяк 
непов’язаний з носіями цієї мови та умовами його використання [1]. 

Суттєвим моментом, який сприяє зміні контексту, є те, що концепт може бути одиницею структурного 
знання. В якості методу аналізу породжуваної і вихідної структури знання пропонується скетч-фрейм, який 
представляє собою структурований концепт, що містить елементи та їх значення, активізовані для розуміння 
конкретної ситуації. На відміну від власне фрейму, що включає весь «пакет» знання про ту чи іншу ситуації, 
він містить інформацію, релевантну на момент мови. Виникаючи внаслідок звуження, фокусування окремих 
елементів і значень фреймів, скетч-фрейм дозволяє передати зміну контекстуальнихних структур [3]. 

Особлива просторова контекстуальність двох об’єктів може бути зашифрована як скетч-фрейм у романі  
Т. Вульфа «The Bonfires of the Vanities», тому наведемо декілька прикладів. Семантика цих виразів обов’язково 
включає елемент контекстуальності, в даному випадку структуру області. Інший аспект контекстуальності ви-
ражений в однаковому вживанні виразів як показано на прикладах:
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(1) Harlem rises up!
(2) All of black New York rises up!
У кожному з цих випадків орієнтир, в залежності від якого розташована траєкторія, є частиною висловлю-

вання. Контекстуальність прикладу (1) полягає в тому, що орієнтиром ситуації є загальне положення адресата 
або учасника мови. Приклад (2) – репліка взята із діалогічного мовлення, то вона є акцентом попереднього 
висловлювання. 

Отже, у даних прикладах спостерігається ситуація про яку вказували вище: зв’язок між лінгвістичною 
областю та контекстуальністю є фактичним, який домінує у поясненні виразів та впливає на сприйняття кон-
тексту. 

 Домінуюче ставлення лінгвістичної області вочевидь не є обов’язковим станом для використання таких 
лексичних аспектів як прийменники below і above і прийменників вказуючих відношення об’єкту чи суб’єкту 
of, але це важлива умова в конструкціях, де орієнтири лінгвістично не представлені. Особливої уваги вима-
гають просторові висловлювання, які позначають положення частин специфічного тексту, які відповідають 
важливим на даний момент лінгвістичним частинам. 

У наведеному прикладі прийменники below, above і of потребують проекційної контекстуальності, стало 
англійською традицією, а саме ця традиція відрізняє їх від інших прийменників, таких як around, не прийма-
ють участі у створенні прикладу (1), для того, щоб створити допоміжну контекстуальну одиницю [7]. 

Іншим прикладом висловлювання спрямованого на зміненення контексту, орієнтир якого може бути роз-
трактований за допомогою прийменників across і down як показано у прикладах (3) та (4). 

(3) The rain was running down his face. 
(4) Maria was sitting across the table from Sherman. 
У прикладі (3) предметом контекстуальності виступає процес граматичної одиниці разом із прийменником 

який, створює лінгвістичний контекст. Існує певна різниця між представленими прикладами (3) і (4). Відтак, 
використання різних прийменників є особливим підтипом їх стандартного використання, коли у (4) прикладі 
контекстуальність суб’єкта подана за допомогою прийменника across, що є прототипом і об’єктивним ви-
користанням особливого підтипу. 

Для паралельно просторових висловлювань таких як, opposite або in the middle контекстуальність завжди 
вважається можливою, насамперед, в залежності від способу трактування. 

Очевидно, що Марія може сидіти навпроти Шермана, але усе залежить від точки зору стороннього гляда-
ча, адже місце знаходження одного із суб’єктів можна розглядати навпаки (з ліва на право чи з права на ліво). 

Із прикладів наведених вище можемо сказати що, існують певні відмінності у ступені умовності у якій 
конфігурація контекстуальності може асоціюватися із особливою лексичною формою. Також існують лінгвіс-
тичні аспекти, які завжди включають в себе контекстуальність в залежності від області як частини їх семан-
тичної характеристики [2, c. 22-26]. 

Як видно, в залежності від лінгвістичних та граматичних маркерів, контекстуальність може асоціюватися 
з різними елементами мови та на різних ступенях умовності. Звичайно завдання визначити клас елементів у 
мові, чиї значення обов’язково визначають елементи області як дейктичні елементи, залежить від сприйняття 
та розуміння тексту читачем. 

Іншими прикладами чиї значення вимагають осмислення в залежності від деяких елементів області, є на-
приклади, дейктики, а саме в нашому випадку, дієслова come і go і простий минулий час (в англійській та 
деяких інших мовах). 

Наприклад:
(5) Maria kept going off on tangents [9, c. 47]. 
Glenda was the very picture of gentility, having tea, while Mr. Kramer, lord of the ant colony, came tramping 

through to the bathroom barefooted, bare-legged, tousle-headed, wearing a tattered old plaid bathrobe [9, c. 32]. 
(6) He took a couple of steps toward her, but he resisted going very close [9, c. 74]. 
Із вказаних прикладів можна встановити, що маркерами дейктичних елементів є дієслово go яке вжито у 

різних граматичних формах, що надало лексичної забарвленості. 
Існують також різні трактування щодо лексикалізації поданих прикладів, в залежності від того, що хотів 

сказати суб’єкт. Так на прикладі (5) ми розуміємо, що Марія продовжувала йти до об’єкту, а на другому при-
кладі (6) «він зробив декілька кроків до неї, але не наважився підійти над-то близько». В даному прикладі із 
дієсловом go вибір часу не впливає на те, що малось на увазі, тому що данний вибір може виконувати роль 
суб’єкта, об’єкта і того хто бере безпосередню участь при висловлюванні [6]. 

Трохи іншого відтинку набувають слова, які описують місце, де відбувається подія у минулому часі, тобто 
коли суб’єкт знаходиться у межах теми, але в не часу, не розмежуючи їх. І вдалим прикладом є (6) вислов-
лювання, він зробив декілька кроків, але не на важився підійти. Дія відбувається у минулому і у межі однієї 
теми, і не розмежовується контекст. 

До того ж до безпосередньо доведених елементів, які служать ознакою загального обгрунтування, існують 
елементи, які вказують на інше, більш конкретне конструювання. 

Ця форма є відмінною рисою зразків, які можна назвати дейксисом першої особи, вона представлена в 
таких виразах як here, now, this/that, these/those. Наприклад, тоді як вираження yesterday дійсно вимагає по-
яснень і обгрунтувань, воно не показує точного тимчасового значення, а також воно не вимагає особливого 
концептуалізатора. Вираження now, з іншого боку, позначає те, що час розмови збігається з дією (тобто, час 
передбачений концептуалізатором 1 – це час спілкування, не обов’язково саме той момент, в який відбуваєть-
ся розмова) [5, c. 22]. 
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Визначальними частками дейксису першої особи є there, then, that. Останні there, then, that, досить часто 
називають «дистальними», «віддаленими від центру», передбачається, що ці групи виразів виражають різні 
дистанції між концептуалізатором і об’єктом, про який формується поняття. За визначенням Дж. Дженсена 
терміни мають більше загального в тлумаченні між концептуалізатором і об’єктом, про який формується по-
няття, чим коли вони знаходяться на відстані один від одного. Наприклад, коли лікар обстежує хворого об-
ласть пацієнта, він запитує «Тут болить?», а пацієнт відповідає «Так, це те місце, де у мене болить». Різниця 
між «тут» і «це місце» – відповідь пацієнта, не може розглядатися особливо (не) проксимально, оскільки об-
ласть про яку вони говорять – це тіло пацієнта[8]. 

Так, наприклад, у романі «Вогнище Марнославства» зустрічається велика кількість прикладів дейксису, 
які тісно переплітаються із лінгво-психологією. 

«Cattle! Birdbrains! Rosebuds! Goyim! You don’t even know, do you? Do you really think this is your city any 
longer?» [9, c. 327]. 

«Ви незграби, неуки! Не розумієте? Думаєте, це місто як і раніше ваше?». 
«Where are we, Sherman? «
«Де ж ми знаходимося, Шерман?» [9, c. 82]. 
Із поданого вище прикладу ми можемо зробити наступне – займенник this виступає дейксисом першої 

особи. Прихований контекст, який ще часто називають підтекстом є побудований на психологічному аспекті. 
Швидше священно-служитель хоче підкреслити, що та область, до якої цей діалог відноситься, видніша йому, 
а не нью-йоркському народові. В цьому випадку Дженсен посилається на припущення, що різниця між this i 
that може бути зв’язанна з категорією людей; в ситуації, яка була приведена вище, справжнім значенням ви-
раження this place, виступає ситуація яку автор описує і що сприяє зміні контексту дискурсу. 

Одними із очевидних лексичних перспектив є використання модальних слів, інколи називається «орієн-
тованим на того, хто говорить» і передається за допомогою додаткової конструкції з підметом першої особи 
матричним способом (I consider it is possible that.... I frankly say to you that) [10]. 

У пізнавальному процесі лінгвістики, така думка також є відправною точкою числа теорій; наприклад, 
іноземний лінгвіст Р. Лангакер стверджує, що: «додаткові з’ясувальні це складові прототипи прикладів від-
ношення підпорядкування;... я знаю, вона пішла виділяє процес знання, а не процес відходу». Як наочно 
демонструє приклад, подібну думку передбачає головна пропозиція додаткового з’ясувального (також коли 
мається на увазі елемент теми) що описує подію так, а саме як об’єкт формування ідеї. 

Таким чином, додаткові предикати не сприяють профілізації об’єкту формування ідеї; вони, швидше, ство-
рюють зразок інтерпретації конфігурації, лише моделювання (частини, ланки) теми. 

Актуальним залишається дискурсивний аналіз лінгво-когнітивних особливостей на різних мовних рівнях 
в сучасній американській літературі, а також дослідження національної специфіки контекстуальних зв’язків. 
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лІнГВОСинЕРГЕТиЧнІ ЗАСАДи РЕАлІЗАЦІЇ СУГЕСТиВнОГО ПОТЕнЦІАлУ 
ВІРШОВАниХ ТЕКСТІВ АнГлОМОВниХ ЗАМОВлЯнЬ

У статті обґрунтовуються лінгвосинергетичні принципи аналізу сугестивного потенціалу текстів англо-
мовних замовлянь. Визначаються типи ритміко-синтаксичної організації текстів, класифікуються атракто-
ри, репелери, а також повтори, співвідносні з атрактором глісандо. 

Ключові слова: атрактор, замовляння, репелер, синергетична система, сугестивний потенціал. 

В статье обосновываются лингвосинергетические принципы анализа суггестивного потенциала текстов 
англоязычных заговоров. Определяются типы ритмико-синтаксической организации текстов, классифициру-
ются аттракторы, репеллеры, а также повторы, соотносящиеся с аттрактором глиссандо. 

Ключевые слова: аттрактор, заговор, репеллер, синергетическая система, суггестивный потенциал. 

The article deals with lingvo-synergetic principles of suggestive potential analysis of English invocations. The 
article establishes the types of rhythmical-syntactical segmentation of the texts; the text attractors and repellers are 
classified as well as repetitions characteristic to the glissando attractor. 

Key words: attractor, invocation, repeller, suggestive potential, synergetic system. 

Сугестивна лінгвістика, що останнім часом набуває все більшого розвитку, спирається на методологічні 
засади лінгвістичного детермінізму: «Гіпотеза лінгвістичної відносності Сепіра-Ворфа, яка полягає в тому, 
що мова нав’язує людині норми пізнання, мислення та соціальної поведінки, достатньо жорстко визначає 
сугестивну роль мови» [12, с. 377–378]. На думку прихильників такого підходу, мова структурує світ, створю-
ючи своєрідну «сітку», через яку ми його сприймаємо. 

Основним завданням сугестивної лінгвістики є вивчення й апробація спеціальних методів впливу для про-
фесіональних комунікаторів різних профілів. У широкому розумінні сугестивна лінгвістика – свідомий вихід 
суб’єкта сугестії на підсвідомість реципієнта. Сугестію, або навіювання, розуміємо за М. В. Бехтерєвим як 
«безпосереднє прищеплення психічній сфері певного індивіда ідеї, почуття, емоції та інших психофізичних 
станів, в обхід його «я», тобто в обхід його особистості, здатної до усвідомлення та критики» [1, с. 24]. Су-
гестія є компонентом звичайного, повсякденного людського спілкування, але може виступати і як спеціально 
організований тип комунікації, що формується завдяки особливому поєднанню вербальних (усний або пись-
мовий текст) і невербальних (просодика, кінесика, проксеміка, такесика, ольфакторика, хронеміка, а також 
символіка) засобів демонстрації смислів. Сугестивні тексти характеризуються генетичною наближеністю до 
віршового мовлення і в цілому мають високу ритмічність [2, с. 19]. До віршованого мовлення належать і такі 
первинні сугестивні тексти, як замовляння, мантри і молитви [5, с. 2]. 

Мета статті полягає у встановленні ролі ритміко-синтаксичної організації віршованих текстів англомов-
них замовлянь у реалізації їх сугестивного потенціалу. Об’єктом вивчення є способи ритміко-синтаксичної 
організації віршованих текстів англомовних замовлянь, а предметом – лінгвосинергетичні особливості ритмі-
ко-синтаксичної організації, що надають цим текстам сугестивного потенціалу, зокрема, різні типи повтору. 
Матеріалом дослідження слугують 48 текстів англомовних замовлянь. Методологічним підґрунтям роботи 
є лінгвосинергетичний підхід до вивчення віршованих текстів. Синергетика становить собою «міждисциплі-
нарний напрям наукових досліджень, у рамках якого вивчаються загальні закономірності процесів переходу 
від хаосу до порядку і навпаки (процесів самоорганізації та самовільної дезорганізації) у відкритих нелінійних 
системах фізичної, хімічної, біологічної, екологічної, соціальної тощо природи» [16, с. 861–862]. 

Ряд представників когнітивної лінгвопоетики й лінгвосинергетики вважають, що віршований текст має озна-
ки динамічних неврівноважених систем [11, с. 54]. Зокрема, О. Ю. Муратова, обґрунтовуючи синергетичні ме-
тодологічні підвалини аналізу віршованого тексту, стверджує, що «синергетичний підхід до дослідження мови 
поезії є можливим у першу чергу тому, що поетична мова є нелінійною відкритою динамічною системою і <…> 
підпорядковується загальним універсальним синергетичним законам. Потенційні та асистемні елементи мови, 
що широко представлені саме в поезії, є носіями нелінійності, ініціюють у ній процеси синтезу й самоорганізації 
нових, глибинних смислів слова» [11, с. 54]. У лінгвістичній літературі застосовується поняття «синергетич-
ний ефект», що розглядається як реальний психосоматичний процес (у нашому випадку – процес навіювання) 
формування системи смислів у концептуальній системі реципієнта на основі об’єктивно існуючих у тексті ком-
понентів, що виявляються під час текстового аналізу (при чому ці смисли і компоненти можуть як збігатися, 
так і не збігатися) [4, с. 64]. «Синергетичний ефект» сугестивних текстів завжди є наслідком міфологічності 
значення, яке пов’язане з позначуваним через звучання та не рефлектується реципієнтом. Сугестивний вплив 
досягається, насамперед, через ритмомелодику: фонологічні характеристики мовлення (звук, ритм) вважаються 
найбільш ефективними з точки зору латентного впливу [5]. У найбільш загальному вигляді ритм (грецьк. такт, 
розмірність, узгодженість) визначають як «закономірне чергування у часі подібних явищ, впорядкований рух, 
котрий у художній літературі набуває естетичного значення <…> У поетичному тексті ритм створює вражен-
ня «плавкості» або «стрімкості» та інших ознак експресивності, а також широкий діапазон переживань – від 
суму до радості…» [7, с. 595–596]. Думка про те, що ритм є конструктивним елементом віршованого тексту, 
який становить основу його системної організації, висувається ще представниками формальної поетики, які 
звертають увагу на те, що такі тексти організуються за двома законами – ритмічним (власне поділом на ряд-
© Т. Б. Мудраченко, 2014
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ки) і синтаксичним (поділом на синтаксичні конструкції); ці поділи можуть збігатися або не збігатися [14, c. 
102]. Розвиваючи ідеї формалістів, представники семіотичного структуралізму розглядають рядок як одиницю 
ритміко-синтаксичної організації вірша, яка визначається сукупністю парадигматичних кореляцій, тобто від-
ношенням рядків, що чергуються [8, с. 150]. Рядки можуть охоплювати цілі синтаксичні конструкції як дво-
сторонні семіотичні утворення, що інкорпорують позначувальне (синтаксичну структуру / форму) і позначуване 
(семантичну структуру / значення), і частини розірваних синтаксичних конструкцій. До синтаксичних конструк-
цій відносимо як прості, спрощені, ускладнені чи складні речення, так і ускладнені члени речень, у тому числі 
відокремлені, а також компоненти складних речень, представлені предикаціями, об’єднаними підрядним або 
сурядним зв’язком. У нашому дослідженні визначення принципів ритміко-синтаксичної організації текстів за-
мовлянь спирається на ієрархію щільності синтаксичних зв’язків, розроблену представниками лінгвопоетики 
М. Л. Гаспаровим і Т. В. Скулачовою [3, с. 31–32]. Ці дослідники поділяють синтаксичні зв’язки на: а) найбільш 
щільні (між службовими та самостійними частинами мови, складними власними назвами, компонентами склад-
ного присудку); б) щільні (атрибутивні, об’єктні, предикативні, адвербіальні); в) найменш щільні, або слабкі 
(між компонентами складних речень, конструкцій із прямою мовою, між парентичними, приєднувальними кон-
струкціями, відокремленими номінативами, включно зі звертанням, а також поширеними однорідними членами 
речення та основним реченням). Враховуючи цю ієрархію, услід за Н. В. Шевельовою-Гаркушею, виділяємо дві 
основних моделі співвіднесення ритмічного і синтаксичного членування віршованих текстів: 1) збігання ритміч-
ного і синтаксичного членування; 2) незбігання ритмічного і синтаксичного членування [15, с. 40–41]. 

Збігання ритмічного і синтаксичного членування досягається за допомогою ритмічно та синтаксично 
завершених плавних рядків, показником яких є фінальні пунктуаційні знаки та/або нещільні зв’язки між пере-
несеними елементами. Наслідком збігання ритмічного і синтаксичного членування є монотонність, що при-
водить до автоматизації уваги адресата: 

(1) (1) The first stone I cast is for the head in the mad fever;|
(2) The second stone I cast is for the heart in the mad fever;| 
(3) The third stone I cast is for the back in the mad fever. ||
(4) In the name of Bridget, let peace come. So be it. || (For the Mad Fever)
Незбігання ритмічного і синтаксичного членування веде до утворення плинних рядків, які розрива-

ють елементи речення, об’єднані найбільш щільними та щільними зв’язками. Цей тип членування відомий 
як стилістичний прийом анжамбеман (від фр. еnjambement – перенесення), тобто незбігання метричного і 
синтаксичного членування при перенесенні складових частин речення з одного рядка на інший. Наприклад:

(2) (1) Lord, deign to bless our crop 
 (2) through this creature of water |
 (3) and through the blessing which we bless | 
 (4) so that the flying things of the sky and birds of the earth 
 (5) be overthrown from them through the invocation of your name,|
 (6) Father and Son and Holy Spirit. || (Creature Over the Crop For Birds)
У наведеному замовлянні анжамбеман розриває адвербіальний (рядок 1) та предикативний зв’язки (рядок 

4). Наслідком анжамбеману є ошукані очікування, що приводять до деавтоматизації уваги. 
До ритмоутворювальних характеристик текстів англомовних замовлянь відносимо також однотипність 

синтаксичних конструкцій, що чергуються між собою, адже однотипні або паралельні конструкції станов-
лять синтаксичне підґрунтя повтору – основного структурного елементу сугестії. У термінах синергетики, 
зміна синтаксичного ритму віршованого тексту передбачає перехід від асиметрії до симетрії; відтак, однотип-
ні, повторювані, синтаксичні конструкції називають симетричними, на противагу несхожим на них, нетипо-
вим або асиметричним [10, с. 183; 16, с. 44–45]. Симетричні елементи віршованого тексту співвідносяться із 
синергетичним поняттям атрактора, у той час як асиметричні – з поняттям репелера. У синергетиці атрактор 
визначають як «мету процесу» [6, с. 19]; остаточний стан або хід еволюції дисипативної системи [13, с. 65]. 
Під репелером розуміємо таку асиметричну периферійну текстову структуру, яка деформує впорядкований 
ритмічний рух тексту і приводить до асиметрії [10, с. 152]. Відповідно, віршований текст розглядається як 
утворення, що має базові ознаки динамічних дисипативних систем [11, с. 54]. У цьому дослідженні атрактори 
встановлюються за допомогою кількісного аналізу: атракторами вважаються симетричні рядки, що станов-
лять не менш, ніж 75 % від загальної кількості рядків тексту [15, c. 61]. Репелерами у текстах замовлянь най-
частіше є конвенціональні формули, кліше: Goodness be with you, (Bridget Great Healer)! In the name of (Dagda, 
Bridget and Diancecht). Let It Be So. So Be It. By the power of (Aonghus God of Love). In the name of Bridget. Amen. 
Whole be you now! Lord help you! Per crucem Christi! 

Представники лінгвопоетики розрізняють три типи атракторів, що лежать в основі різних способів ритмі-
ко-синтаксичної організації віршованих текстів, і називають ці атрактори музикознавчими термінами – легато 
(ламінарний спосіб), глісандо (реверсивний спосіб), стакато (синкопічний спосіб). Тексти, в яких неможливо 
визначитися з типом атрактора, підпадають під невизначений (комбінований) спосіб ритміко-синтаксичної 
організації [15]. Така методика видається ефективною для аналізу сугестивного потенціалу віршованих тек-
стів англомовних замовлянь. 

1. Ламінарна ритміко-синтаксична організація спирається на взаємодію синтаксично та семантично 
завершених рядків, що забезпечує плавний розвиток системи та її гомеостатичність. Типовим атрактором 
тут є структура легато (іт. legato – зв’язаний), що утворюється синтаксично та семантично завершеними – 
плавними – рядками. Репелерами у таких текстах виступають: а) плинні рядки; б) асиметричні плавні рядки 
(асиметрія пов’язана зі зміною структури синтаксичної конструкції). 
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У фрагменті (3) репелер втілюється асиметричним плавним рядком: 
(3) (1) In the name of Dagda, Bridget and Diancecht. ||
 (2) The wound was red, the cut was deep, and the flesh was sore; | 
 (3) But there will be no more blood, and no more pain, | 
 (4) Till the Gods come down to earth again. || (For the Wound)
Асиметрія утворюється контрастом між основним текстом замовляння вираженим складносурядним ре-

ченням із вкрапленням підрядного зв’язку, структурні частини якого утворюють плавні рядки (2, 3, 4), і кон-
венціональною формулою замовляння (1), що структурно і семантично відрізняється від основної частини 
тексту. Патерн легато становить 75 %. 

Загалом, ламінарна ритміко-синтаксична організація є характерною для 39,6 % аналізованих текстів ан-
гломовних замовлянь. 

2. Реверсивна ритміко-синтаксична організація характеризується «ефектом повернення», що досяга-
ється за рахунок вживання паралельних конструкцій, різних типів повторів і корелює з атрактором глісандо 
(іт. glissando – ковзати, линути, плисти). Реверсивні віршовані тексти теж побудовані на плавних рядках, а 
репелерами є плинні або асиметричні плавні рядки. Реверсивну ритміко-синтаксичну організацію тексту, де 
репелери глісандо представлені плинними рядками, ілюструє приклад (4): 

(4) (1) Eastwards I stand, for mercies I pray, |
(2) I pray the great domine [lord], I pray the powerful lord, |
(3) I pray the holy guardian of heaven-kingdom, |
(4) earth I pray and sky|
(5) and the true sancta [holy] Mary|
(6) and heaven’s might and high hall, |
(7) that I may this charm [galdor] by the gift of the lord
(8) open with [my] teeth through firm thought 
(9) to call forth these plants for our worldly use, | 
(10) to fill this land with firm belief |
(11) to beautify this grassy turf, as the wiseman said |
(12) that he would have riches on earth who alms
(13) gave with justice by the grace of the lord. || (Field Remedy)
Цей фрагмент віршованого замовляння в синтаксичному плані становить собою доволі складну склад-

носурядну структуру із вкрапленням підрядного зв’язку. Структура містить 9 предикацій: 5 предикацій, 
пов’язаних асиндетичним сурядним зв’язком, підрядну предикацію у функції додатку, залежну від останньої 
сурядної предикації, а також вставну предикацію та залежну від неї підрядну предикацію у функції додатку, 
яка сама є складною структурою, що включає підрядну предикацію у функції підмета. Перший рядок містить 
дві сурядних предикації й репрезентує структуру легато. Контактний повтор патерну «підмет-присудок» (I 
pray) в кінці рядку 1 та на початку рядку 2 вводить патерн глісандо «підмет – присудок – додаток-адресат дії», 
що повторюється в рядках 2-3, причому рядок 2 містить дві таких однотипних структури. Інверсійний варіант 
цього патерну «адресат дії – підмет – присудок – адресат дії» (рядок 4) переходить у патерн глісандо «одно-
рідні адресати» (5-6), який є складовою частиною конструкції, що починається з рядку 4. Рядок 7 репрезентує 
патерн стакато, оскільки містить анжамбеман, що розриває складний модальний присудок. Рядок 8 є струк-
турою стакато, що розриває адвербіальний зв’язок і переходить у патерн глісандо «ціль дії» (рядки 9-10 та 
початок 11). Кінець рядка 11 є структурою легато, а 12 – стакато, бо містить анжамбеман, що розриває підмет 
і присудок. Рядок 13 втілює структуру легато. Відтак атрактором тут є патерни легато/глісандо, що складають 
77%, а репелером – патерн стакато – 23 %. 

Приклад (5) є зразком реверсивної ритміко-синтаксичної організації із репелерами, представленими плав-
ними рядками:

(5) (1) Three things are of the malignity of enemies: |
(2) An evil eye; |
(3) An evil tongue; |
(4) An evil mind. ||
(5) Three things are of the the Gods: |
 (6) The merciful word; |
 (7) The singing word; |
 (8) And the good word. ||
 (9) May the power of these three Godly things be on all the creatures of the earth for evermore. || (Against 

Enemies) 
У цьому замовлянні атрактором є структура глісандо (89%), представлена повтором структурного патер-

ну, що складається із однорідних членів простих речень (рядки 2-4 та 6-8), які специфікують предикатив в 
основній частині цих речень (рядки 1 та 5). Репелером є асиметричний плавний рядок 9, що структурно і 
семантично контрастує із рештою рядків. Синтаксично симетричні рядки перелічують, відповідно, негативні 
характеристики ворогів та позитивні – богів, а асиметричний втілює звернену до божественних сил мольбу і 
вербалізує бажаний для суб’єкта заклинання стан справ. Загалом реверсивний спосіб ритміко-синтаксичної 
організації є характерним для 45,8 % аналізованих текстів замовлянь. 

Синкопічна ритміко-синтаксична організація характеризується превалюванням плинних рядків (уна-
слідок прийому анжамбеман), співвідносних з атрактором стакато (іт. staccare – відривати, виокремлювати). 
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В аналізованих текстах замовлянь цей спосіб ритміко-синтаксичної організації нами не зафіксований. Комбі-
нована ритміко-синтаксична організація забезпечується поєднанням декількох видів ритмічного патерну 
вірша. При цьому кількість кожного з ритмічних патернів є недостатньою для визначення атрактора. Цей 
спосіб ритміко-синтаксичної організації представлений прикладом (2). Частка цього способу ритміко-синтак-
сичної організації становить 14,6 %. 

 За кількісним підрахунками, найбільш характерним для англомовних замовлянь є реверсивний спосіб 
ритміко-синтаксичної організації, що спирається на атрактор глісандо. Така ритміко-синтаксична побудова, 
закорінена на повторі та паралельних конструкціях, наділяє тексти молитов високим сугестивним потенці-
алом. За мовним рівнем розмежовуємо граматичний (синтаксичний) повтор, тобто повтор синтаксичної 
конструкції (у стилістиці це явище відоме як паралелізм конструкцій), та лексико-граматичний повтор, 
тобто повтор як синтаксичної конструкції, так і її лексичного наповнення. За розташуванням повторюваної 
конструкції в синтагматичному ланцюжку мовлення розрізняємо анафоричний, епіфоричний повтор, симп-
локу, анадиплосис, мезодиплосис, гомеотелевт. Найбільш частотним є анафоричний лексико-граматичний 
повтор початку рядка (36,1%): 

(6) (1) The poison of a serpent, |
(2) the venom of the dog, |
(3) the sharpness of the spear, 
(4) doth not well in man. || 
(5) The blood of one dog, |
(6) the blood of many dogs, |
(7) the blood of the hound of Fliethas – |
(8) these I invoke. || 
(9) It is not a wart to which my spittle is applied. ||
(10) I strike disease; |
(11) I strike wounds. || 
(12) I strike the disease of the dog that bites, |
(13) of the thorn that wounds, |
(14) of the iron that strikes. || 
(15) I invoke the three daughters of Fliethas against the serpent. ||
(16) Blessings on this body to be healed; |
(17) blessings on this spittle; |
(18) blessings on him who casts out the disease. ||
(19) In the name of the gods whom I adore. ||
(20) So be it. || (Against Wounds and Poisons)
У наведеному прикладі різні патерни лексичної анафори забезпечують ритміко-синтаксичний поділ тексту 

на 4 частини (рядки 1-4, 5-9, 10-15, 16-20), які мають різну семантико-прагматичну спрямованість: у першій 
перелічуються негативні впливи на пацієнса, що є об’єктом замовляння, у другій – сили, до яких апелює 
суб’єкт замовляння, у третій – зміст дій суб’єкта та малефіціанти, проти яких ці дії спрямовані, а у четвертій 
– благословення бенефіціантам і власне суб’єкту дій замовляння. Лексична анафора в поєднанні із синтаксич-
ною значно посилює навіювальний потенціал тексту замовляння. 

Не менш ефективною є епіфора, тобто повтор фінальної частини рядка, що зустрічається у 24,6 % випад-
ків. Прикладом епіфори є рядки 6-8 прикладу (5). Наступний фрагмент ілюструє застосування фонетичної 
епіфори, що забезпечує римування уривку:

(7) (1) Moon, moon, tell unto me|
(2) When my true love I shall see? |
(3) What fine clothes am I to wear? | 
(4) How many children shall I bear? |
(5) For if my love comes not to me|
(6) Dark and dismal my life will be. || (Love Dreams)
Особливим типом епіфоричного повтору є гомеотелевт (5,0 %) як підвид граматичного паралелізму, що 

виявляється в повторі однорідних членів речення, які є сукупністю слів однієї граматичної категорії з однако-
вими закінченнями або суфіксами; це сприяє зближенню цих слів у єдине семантичне поле [15, с. 84]. Уривок 
(8) заснований на гомеотелевті, який виявляється в застосуванні синонімів у граматичній формі Participle 1. 

(8) (1) May the all-ruler grant you, the eternal lord, |
 (2) fields growing and flourishing, |
 (3) propagating and strengthening || (Field Remedy)
 Поєднання анафори й епіфори втілюється у симплоці (від гр. сплетіння) (6,6%). Симплока в прикладі (9) 

реалізується на синтаксичному паралелізмі конструкцій. 
(9) (1) Now these nine herbs have power against nine evil spirits, |
(2) against nine poisons and against nine flying venoms: |
(3) Against the red poison, |
(4) against the foul poison, |
(5) against the white poison, |
(6) against the purple poison, |
(7) against the yellow poison, |



220 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

(8) against the green poison, |
(9) against the dark poison, |
(10) against the blue poison, |
(11) against the brown poison, |
(12) against the crimson poison. || (Lay of the Nine Twigs Of Woden)
Зафіксований також анадиплосис (від грец. anadiplosis – подвоєння) – ланцюжкове підхоплення, що 

пов’язує повтором кінець попереднього рядка з початком наступного, завдяки чому створюється ефект на-
гнітання [3, c. 155]. Частка цього типу повтору сягає 6,6 %: 

(10) (1) Cock’s-spur grass, though minor, overcome mighty poisons, |
(2) Mighty poisons conquer minor, till he is remedied of both. || (The 9 Herbs Charm)
Мезодиплосис – повтор окремих слів або словосполучень у середині суміжних рядків [15, с. 84] зустріча-

ється у 5,0 %: 
(11) (1) May three things сure thee: |
(2) May the shadow of Lugh fall on thee, |
(3) May the Garment of Lugh cover thee, |
(4) May the Breath of Lugh fall on thee, |
(5) And when I come again you will be healed. || (For The Night Fire (The Fever))
 Таким чином, тексти англомовних замовлянь переважно побудовані за допомогою реверсивного способу 

ритміко-синтаксичної організації, що корелює з атрактором глісандо і сприяє посиленню сугестивного по-
тенціалу текстів. 

З огляду на низький ступінь опрацьованості запропонованої теми з позицій лінгвістики, перспективи 
дослідження вбачаємо в розширенні спектру прототипних текстів, що залучатимуться до аналізу, а також 
зіставленні ритміко-синтаксичної організації прототипних сугестивних текстів із прийомами ритмізації, за-
стосовуваними для побудови сучасних сугестивних текстів. 
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РЕфЕРЕнЦІйнІ МЕХАнІЗМи В КАлАМБУРІ

У статті розглядається явище референції та її роль в комічному комунікативному акті на матеріалі ро-
сійської, української, англійської та французької мов. В основі дослідження лежать принцип кооперації Г. П. 
Грайса та правила транспорту референта Є. В. Клюєва. 

Ключові слова: прагматичний каламбур, референція, комічний ефект, принцип кооперації, транспорт ре-
ферента. 

В статье рассматривается явление референции и ее роль в комическом коммуникативном акте на ма-
териале русского, украинского, английского и французского языков. В основе исследования лежат принцип 
кооперации Г. П. Грайса и правила транспорта референта Е. В. Клюева. 

Ключевые слова: прагматический каламбур, референция, комический эффект, принцип кооперации, тран-
спорт референта. 

The article deals with the phenomenon of reference and its role in a comic communicative act in Russian, Ukrainian, 
English and French. The Cooperative Principle of H. P. Grice and the rules of the reference transport of Y. V. Klyuev 
are in the basis of the research. 

Key words: pragmatic pun, reference, comic effect, the Cooperative Principle, the reference transport. 

Подвійний зміст, який виникає в комунікативному акті та створює прагматичний каламбур, можна проана-
лізувати з точки зору теорії референції. Найбільш розповсюдженим визначенням референції є лінгвістичне 
тлумачення Н. Д. Арутюнової: «Референція – співвіднесеність актуалізованих (включених у мовлення) імен, 
іменних виразів (іменних груп) або їх еквівалентів до об’єктів дійсності (референтам, денотатам)» [1]. Рефе-
ренція – це спосіб «зачепити» висловлення за світ [2, с. 18]. 

Дж. Сьорль відокремлює референцію повністю завершену та успішну. Зазвичай комуніканти прагнуть, 
щоб референт був пізнаний в комунікативному акті. Дж. Сьорль називає таку референцію завершеною. По-
вністю завершена (fully consummated) референція – це така, при якій об’єкт недвозначно ідентифікується для 
слухача, тобто в такому випадку ідентифікація сприймається адресатом. Успішною (successful) ж референція 
є в тому випадку, коли ми не можемо звинуватити мовця в тому, що він не зробив референцію, але при цьому 
об’єкт може не бути одностайно ідентифікований для слухача. Хоча мовець здатен зробити необхідні уточ-
нення на вимогу адресату [7]. Хоча завершену референцію Сьорль вважає більш суттєвою, в нашому дослі-
дженні ми можемо говорити про успішну референцію, коли «точної ідентифікації референта не відбувається, 
але співрозмовники результатом спілкування цілком задовільні. Успіх ідентифікації при цьому може бути 
різного ступеня, що залежить від інтенцій мовця та слухача» [5, с. 148]. 

Референція в комунікативному акті, яким є розповідання анекдоту та реакція слухача на нього, регламен-
тується правилами. Г. П. Грайс одним із перших запропонував правила переміщення референту в структурі 
комунікативного акту. В текстах комічної направленості автори постійно порушують принцип кооперації, 
який представляє собою реалізацію ідей о цілеспрямованості повідомлення. Двозначність імплікатур має тен-
денцію з’являтися тоді, коли порушуються максими кооперативного спілкування. Автор формулює комуні-
кативні постулати: максими кількості, якості, релевантності та способу вираження [3, с. 7]. «Висловлення, що 
допускає два або декілька осмислень, які всі «маються на увазі» (особливо осмислень, далеких між собою), 
слід признати семантично аномальним: призначення такого висловлення не в тому, щоб виразити будь-який з 
його змістів, а в тому, щоб звернути увагу слухача на гру змістів один з одним» [6, с. 192]. 

Свой новый пазл я собрал всего за три месяца. А на коробке написано «От 3 до 5 лет+» (http://www.infan.
ru/). В анекдоті порушується максима кількості: навмисно опускається інформація «для детей» (для детей от 
3 до 5 лет +), в наслідок чого інформація сприймається не як рекомендований вік дітей для збирання пазлу, а 
як строк його збирання. Ще приклад порушення постулату кількості:

Fan (arriving late): What’s the score?
Friend: Eight to five. 
Fan: Who’s winning?
Friend: Eight (https://the-most-funny-jokes. blogspot.com). (Фанат (запізнився): Який рахунок? Друг: Вісім – 

п’ять. Фанат: Хто виграє? Друг: Вісім). 
– Доктора! Доктора! Куда положить доктора? (КВН, «Голос Азии»). Порушується максима способу 

вираження: первісне трактування реплік (потрібен лікар, оскільки комусь стало погано) виявляється невірним 
(лікареві стало погано або він в нетверезому стані). 

– Ти, коли злишся, ще сексуальніше. 
– Молодий чоловіче, я вам втретє повторюю, пред’явіть документи! (http://vk.com/wall-55449547_13633). 

В даному прикладі порушується постулат релевантності: при перевірці документів хлопець намагається «за-
говорити, збити з толку» службовця правопорядку. 

Ще приклад:
– Людство є головною причиною зміни клімату. 
– Ви мені зуби не заговорюйте, я питаю, коли опалення ввімкнуть?! (https://ualife.com.ua/anecdotes). 

© Г. О. Патлач, 2014
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Серед більш пізніх робіт, які стосуються переміщення референта в структурі комунікативного акту, від-
значимо роботу Є. В. Клюєва «Речевая коммуникация». Автор вводить термін «транспорт референта» та бу-
дує типологію референції висловлень на комунікативному намірі адресанта й позиції фрази в тексті. Автор 
виділяє три види референції: невизначену, інтродуктивну та ідентифікуючу. 

Невизначена референція – така, коли мова йде про об’єкт, який не входить до фонду знань співрозмовників:
Je lui ai dit : – A quoi pensiez-vous en regardant cette jolie femme ?
Il m’a dit : – A la même chose que vous !
Je lui ai dit : – Vous êtes un dégoûtant personnage ! (R. Devos). (Я йому кажу: – Про що ви думаєте, дивлячись 

на цю милу даму? Він мені відповідає: – Про те, про що й ви! Я йому кажу: – Ви відразлива особа!) 
Інтродуктивна референція – така, коли мова може йти про предмет, відомий лише адресанту:
Доктор – пациенту:
– Т-э-э-экс, на следующей недельке вас посмотрит Егор Степанович…
– А кто это такой?
– Наш патологоанатом (Любимые анекдоты, № 8, 2012). Імпліцитне повідомлення лікаря про стан 

здоров’я пацієнта. 
Ще приклад:
– Це мій новий хлопець. 
– А старий де?
– Не зможете довести! (https://vk.com/zharti). 
Більшість мовних актів передбачають інтродуктивну референцію, оскільки «предмет обговорення пови-

нен бути спочатку якимось чином позначений «на старті», причому, чим скоріше це трапиться, тим краще» 
[4, с. 203]. 

Ідентифікуюча референція – така, коли мова йде про об’єкт, відомий як адресанту так і адресату:
В мебельном магазине:
– Вчера я купил у вас стул, а сегодня он развалился. 
– Что вы говорите?! Видимо, на него кто-то сел… (https://www.anekdot.ru). Об’єкт розмови відомий обом 

комунікантам. Комічний ефект викликає якість предмету: предмет меблів зламався одразу після використан-
ня його за прямим призначенням, і продавець знає про такий «недолік» його товару. 

– Honey, both that journalist and the engineer proposed to our daughter!
– So who’s the lucky man?
– The engineer. Our daughter married the journalist (https://the-most-funny-jokes. blogspot.com). (– Кохана, і 

журналіст, і інженер освідчилися нашій доньці! – Так хто ж щасливчик? – Інженер. Наша донька вийшла за 
журналіста.) Приклад ідентифікуючої референції. 

Іноді каламбурні висловлювання співвіднесені з абстрактним референтом: 
– Лёва, а у тебя теща по какой части работает?
– По медицинской... 
– Терапевт?
– Нет, ПИЯВКА!! Кровь сосёт!!! (https://prikol. bigmir.net). В прикладі адресат каламбурно обігрує фразе-

ологізм «сосать кровь» (‘знущатися з кого-небудь’) за допомогою абстрактного референта («по медицинской 
части»: медичний – такий, який має стосунок до медицини) та «пиявки», яка відома своєю медичною власти-
вістю (годується кров’ю людини або тварини). 

Фактично протягом всього комунікативного акту відбувається ідентифікуюча референція. «Правильно 
було б сказати, що без неї повноцінний комунікативний акт взагалі неможливий» [4, с. 203]. До її створення 
найбільш пристосовані наступні типи відносин: 

Сфера просторово-тимчасових відносин, тобто об’єкти, доступні почуттєвому сприйняттю (мовець, адре-
сат, місце й час дії), у кожний даний момент часу займають певну крапку в просторі. Референція здійснюється 
за допомогою дейктичних показників: особових і вказівних займенників я, ти, ви, це; визначених прислівни-
ків там, туди та ін. 

Она: Ты нам чай налил?
Он: Да
Она: Сахар положил и себе, и мне?
Он: И себе, и мне (http://vk.com/in. humour). Особовий займенник «мне» (1 особа однини, давальний від-

мінок) отримує референтом дві різні людини, до того ж, у сполученні з займенником «себе» в останньому 
випадку обидва займенники мають один референт. 

La fleur en papier ne se fane pas, mais elle se froisse ! (R. Devos. Rêvons de mots). (‘Паперова квітка не в’яне, 
але вона ображається’). Каламбур виникає завдяки зіткненню різних значень слова «se froisser» (‘м’ятися’ – 
‘ображатися’) та наявності двох референтів в займенника «elle» (‘вона’): квітка («la fleur») та жінка. Таким 
чином, маємо подвійність змісту: ‘Паперова квітка не в’яне, але вона (квітка) мнеться’ або ‘… але вона (жін-
ка) ображається’. 

Вчера написала на грязной машине соседа: «Помой меня!!!» Сегодня смотрю, а на моей написано: «Захо-
ди, помою!!!» (https://anekdotnow.ru). Двозначність змісту з’являється завдяки тому, що особовий займенник 1 
особи однини у знахідному відмінку («меня») отримує два референти: машина та жінка. 

– У меня жена ну просто молодец! И постирает, и погладит, и поесть приготовит…
– А как у нее с этим?
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– С этим? А-а-а. Ну, так она и этому постирает, погладит и поесть приготовит… (Анекдоты, №3, 
2014). Каламбурна ситуація виникає в наслідок отримання вказівним займенником «этот» два різних референ-
та: один комунікант іменує «секс», інший відносить до реальної людини, коханця своєї жінки. 

Сфера позапросторових відносин. У ній відокремлені індивіди, і референція здійснюється за допомогою 
власних імен, закріплених за ними (особами й стаціонарними об’єктами, що мають постійну локалізацію в 
просторі). Для співвіднесення власного імені з референтом необхідно попереднє знайомство з об’єктом і, як 
мінімум, наявність інформації про те, що дане ім’я належить йому. Комічний ефект виникає у випадку, якщо 
адресат не співвідносить ім’я та референт:

Молодой отец приводит ребенка к врачу. Тот громко плачет, а отец приговаривает:
– Все хорошо, Сережа. Не волнуйся, Сережа. 
– Какой заботливый папаша! Так Вашего малыша зовут Сергей?
– Нет, Сергей – это я (http://vk.com/in. humour). В фокусі уваги лікаря – ім’я дитини, в той час як батько 

заспокоює самого себе. 
Newsflash: The police are looking for a man with one eye called Bernie. 
Caller: What’s the other eye called? (https://english4fun.ru). (Термінова новина: Поліція шукає чоловіка з 

одним оком на ім’я Берні. Дзвінок по телефону: – А як звуть друге око?) Власному імені Берні адресат спів-
відносить око чоловіка. 

Концептуальна сфера. Основні одиниці цієї сфери – концепти/поняття – представляють дійсність за допо-
могою загальних імен і вказівних займенників. 

– Алло, простите, утром от вас ушел мужчина... Ну, не стесняйтесь, мне другое надо узнать. Каким он 
был, вы не вспомните? Кольцо, сустав, очки, брюки серые, потрепанные... А, значит, это все-таки был я! 
Извините (М. Жванецкий). Комічність полягає в тому, що один й той самий об’єкт дійсності позначений за-
собами вираження різних сфер референції: загальним іменником «человек», особовим займенником 3 особи 
однини і 1 особи однини. 

Для опису референції Є. В. Клюєв вводить термін «транспорт референта». Автор формулює правила, по 
яким будується текстова референція: 

1. Правило фокуса. Відповідно до нього потрібно постійно тримати референт у фокусі уваги. Оскільки 
будь-яка розмова будується навколо певного референту (референтної групи), висловлення, якими комуні-
канти обмінюються, так чи інакше співвіднесені з даним референтом. Виникають випадки, коли референт на 
більш-менш тривалий строк виявляється не у фокусі або фокус зміщається: 

– порушення комунікантом або комунікантами принципу релевантності;
– виникнення бар’єрів та перешкод у ході комунікативного акту (випадкові питання співрозмовника; па-

разитичні асоціації, що з’являються в адресанта або адресата; непродуктивні мовні ходи; феномен випадкової 
мети тощо);

– зовнішні перешкоди (підключення нових співрозмовників; зміни параметрів мовної ситуації тощо) та ін. 
На таких випадках і будуються каламбурні анекдоти. 

A man in the pit at the theatre was annoyed by continual conversation in the row behind. 
«Excuse-me», he said, «but we can’t hear a word that’s being said.»
«Oh», replied the talkative one indignantly. «And is it any business of yours what I’m telling my wife?» (https://

english4fun.ru). (‘Чоловікові в партері в театрі набридла тривала розмова із заднього ряду. – Вибачте, – сказав 
він, – але ми не можемо почути ані слова, що було сказано. – О, – відповів обурено бовтун. – А яке ваше діло, 
що я кажу своїй дружині?’). У фокусі уваги одного комуніканта – репліки зі сцени, які виголошують актори, 
увага іншого комуніканта зосереджена на розмові з його дружиною. 

Знакомый недавно бросил курить. Разговариваем с ним об этом. 
– А какая надпись на пачке сигарет казалась тебе самой страшной?
– 58 рублей (http://bash. im). У фокусі адресанта – попереджувальні надписи на упаковках сигарет, у фокусі 

адресата – ціна. 
Ce brave oncle prend son neveu dans ses bras et lui dit : «Tu vas te souvenir d’aujourd’hui, comme étant la plus 

belle journée de ta vie !
– Mais mon oncle je ne me marie que demain !
– C’est bien pour cela...» (L’Almanach Vermot). (‘Чесний дядько обіймає свого племінника і каже: – Ти 

згадуватимеш сьогодні як найкращий день твого життя! – Але, дядьку, я одружуюсь тільки завтра! – Саме 
тому…’). У фокусі дядька – останній день перед весіллям, у фокусі племінника – день весілля. 

Mom: We can’t keep a horse in the house. Think of the smell. 
Son: Don’t worry. They’ll get used to it! (https://yes-english.ru). (Мама: Ми не можемо тримати коня в домі. 

Подумай про запах. Син: Не хвилюйся. Вони звикнуть до нього). У фокусі одного комуніканта – запах від 
коня, у фокусі іншого – запах в домі. 

2. Правило стереоскопії. Сфокусованість уваги комунікантів на референті в процесі комунікації означає 
лише здатність постійно тримати «референт в цілому» в полі зору комунікантів. Тим часом на кожному окре-
мому етапі мовної взаємодії обговорюються лише якісь окремі аспекти (сторони) референта. Які з них робити 
предметом обговорення, а які – ні, залежить від характеру комунікативного акту, а також від потреб співроз-
мовників. 

Врач – пациенту:
– Вам сделали операцию?
– Да. Она обошлась мне в 1000 долларов!
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– Я не о том. Что у вас было?
– А у меня было только 700!
– Вы опять не поняли! Я хотел узнать, на что вы жалуетесь?
– Операция была слишком дорогая!.. (Любимые анекдоты, № 1, 2011). Текст складається з трьох діалогіч-

них єдностей. В кожній з них лікар питає про стан здоров’я пацієнта після операції, а пацієнт відповідає на 
питання, скаржачись на фінансову сторону операції. 

3. Правило панорами. Це правило створення найближчого контексту. «Найближче оточення» референту 
видне менш чітко, але воно присутнє. Правило залежить від того, наскільки легко можна скористатися за-
пропонованим панорамним ракурсом. В якості варіантів розглядаються далекі аналогії, або навіть зовсім не-
аналогії, які використовуються, щоб прояснити референт:

А вон тот лысый, с прыщом? Директор книжного магазина?.. Имя?.. Георгий Петрович? Георгий Пе-
трович. Как вам именины? Великолепные. У вас там не нашлось бы пишущей машинки?.. Одной?.. Я бы к 
вам зашел с одним человечком?.. А?.. Нет... А билет на Симферополь? (М. Жванецкий). «Книжный мага-
зин» не асоціюється у читача ані з «пишущей машинкой», ані з «билетом на Симферополь», чим порушується 
правило панорами.. 

4. Правило унітарності. Це правило передбачає розмову про рівноправність комунікантів щодо референту 
в умовах комунікативного акту. Іншими словами, ані соціальний статус комунікантів, ані їхній комунікатив-
ний досвід, ані інформованість не є «привілеями». Тобто, референт вимагає від учасників комунікативного 
акту унітарності. Каламбур виникає при порушенні цього правила: 

– А я сейчас буду пить чай с матэ, ройбышем и лимонным сорго. 
– Кто все эти люди?! (http://bash. im). Адресат жартівливо обіграє невідомі йому слова. 
«J’ai vraiment des doutes sur l’amour de ma femme, explique Robert à son copain. 
– Et pourquoi tu doutes ?
– Figure-toi que le jour où j’ai fait une crise cardiaque, elle a écrit une lettre pour que le SAMU vienne à la 

maison...» (L’Almanach Vermot). (‘– В мене сумніви щодо кохання моєї дружини, – пояснює Робер своєму 
другові. – Чого ти сумніваєшся? – Уяви, що в той день, коли в мене був серцевий напад, вона написала листа, 
щоб САМЮ прийшов до дому…’). Абревіатура SAMU, яку не знає один з комунікантів, розшифровується як 
service d’aide médicale urgente (служба швидкої медичної допомоги). 

5. Правило ізоморфізму. Правило ізоморфізму передбачає, що референт і його вербальний еквівалент по-
винні перебувати у відносинах відповідності один до одного. Необхідно створити такі умови, щоб предмет, 
представлений за допомогою слів, давав по можливості адекватне уявлення про реальний предмет. 

Снегири – это такие же воробьи, только с красным рылом (Любимые анекдоты, № 1, 2011). 
Мандаринки – це новорічне насіння (http://lady. tochka.net/ua). 
6. Правило фіксування референта. Дане правило гарантує від такої комунікативної небезпеки, як неконтр-

ольована зміна теми під час комунікативного акту (порушення принципу релевантності). Модель: почали за 
здоров’я – скінчили за упокій:

Умирающий дед шепчет внуку:
– Я зарыл клад!
– Где, дедушка?
– В земле. 
– Точнее, дедушка, точнее!!!
– Земля – это третья планета от Солнца… (Анекдоты, №3, 2014). Зміна теми відбувається на основі різ-

них значень слова «земля»: 1) третя від Сонця велика планета; 2) верхній шар земної кори. 
Таким чином, ми впевнилися, що референт є одним з основних джерел виникнення прагматичного ка-

ламбуру в анекдотах. Комічний ефект будується на: порушеннях принципу кооперації, правил транспорту 
референта. Основу каламбуру створюють референційні висловлювання як результат часткового порушення 
зв’язку «слово – дійсність». Елементи висловлювання лише передбачають наявність референта, орієнтуючи 
слухача або на групу можливих референтів, або на абстрактний референт. 
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ВЕРБАлІЗАЦІЯ КОнЦЕПТОСфЕРи «РЕлІГІЯ»  
В ЕПІСТОлЯРнОМУ ДиСКУРСІ ТАРАСА ШЕВЧЕнКА

У статті викладені результати дослідження вербалізації релігійних концептів в епістолярії Т. Шевчен-
ка. Спираючись на листи поета, автор статті доводить, що Т. Шевченко активно омовлює такі релігійні 
концепти, як «віра», «Біблія», «християнство» та ін. Лексика на позначення ключових релігійних концептів є 
своєрідним засобом розкриття внутрішнього письменницького «я» як релігійної мовної особистості. 

Ключові слова: релігійний концепт, епістолярій, вербалізація концепту, мовна особистість. 

В статье изложены результаты исследования вербализации религиозных концептов в эпистолярии Т. 
Шевченко. Ссылаясь на письма поэта, автор статьи доказывает, что Т. Шевченко активно вербализирует 
такие религиозные концепты, как «вера», «Библия», «христианство» и др. Лексика для обозначения ключевых 
религиозных концептов является своеобразным способом раскрытия внутреннего писательского «я» как ре-
лигиозной языковой личности. 

Ключевые слова: религиозный концепт, эпистолярий, вербализация концепта, языковая личность. 

There are the research results as for the peculiarities of religious concepts verbalization in T. Shevchenko’s 
epistolary. Having based on the poet’s letters, the author of the article proves that T. Shevchenko actively denotes such 
religious concepts as «Faith», «Bible», «Christianity» and others. Vocabulary to express key religious concepts is an 
original way to reflect the writer’s «I» as a religious language personality. 

Keywords: religious concept, epistolary, verbalization of the concept, language personality. 

Питання взаємозв’язку мови й релігії, відбиття релігійної картини світу в мові, зокрема вербалізація клю-
чових культурно значущих релігійних концептів, в останні десятиліття привертають усе більшу увагу науков-
ців, оскільки їх розробка тривалий час перебувала на периферії наукових досліджень. Особливий інтерес на 
сьогодні становить специфіка омовлення складників концептосфери «Релігія» у творах окремих українських 
знакових письменників. 

Дослідження «мовного світу листів» є актуальною потребою сучасної антропоцентрично орієнтованої по-
ліфункційної лінгвістики, реалізацію якої демонструють наукові розвідки О. Антіпова, С. Богдан, Н. Журав-
льової, А. Ільків, Л. Лисак, Т. Космеди, Л. Марчук, Л. Мацько, В. Мозгунова, К. Фурсової та ін. дослідників. 

Мета цієї наукової розвідки – дослідження мовного вираження окремих релігійних концептів в епістолярії 
Т. Шевченка. 

Епістолярна спадщина Кобзаря поки що не має комплексного монографічного дослідження, хоч постійно 
перебуває у фокусі уваги науковців, зокрема таких, як Л. Башманівська, Ю. Безхутрий, В. Калашник, М. Фі-
лон, М. Коцюбинська, С. Богдан, А. Ільків, К. Ленець, Ж. Ляхова, М. Мозер, В. Русанівський, І. Свєтлишева, 
П. Тимошенко, Р. Трифонов, А. Шаповалова та ін. 

Учені вказують на відмінності мови творів Т. Шевченка від його листів, що часто мотивоване не специфі-
кою двох різних стилів – художнього й епістолярного, а пов’язане з мовною особистістю письменника, най-
більш яскраво вираженою в листах і щоденниках: «В основі посутніх характеристичних відмінностей ознак 
Шевченкового епістолярного і поетичного слова лежить різне відношення до слова, причому інколи епісто-
лярне Шевченкове слово наближається до художнього слова Котляревського. <…> Це значить, що форму-
вання літературної мови, самої літератури нерозривно пов’язане із явищем, яке можна назвати суб’єктивним, 
людським чинником – формуванням мовної особистості» [1, с. 7]. 

Близьким, але не тотожним матеріалом для філологів є листи й щоденник Т. Шевченка: обидва джерела 
дають плідний матеріал для відтворення психологічного портрета автора, однак листи мають ширший інфор-
маційний діапазон: «Шевченкові листи охоплюють ширший життєвий простір, ніж його щоденник, причому 
не лише хронологічно. Якщо в Журналі він розкривається передусім як людина в собі, то в листах – у взаємо-
дії, у взаємовідображенні з оточенням, з людьми найближчими й тими, що перебувають на офіційній відстані. 
Від цього – особлива повнота і вписаність в історичний контекст» [6, с. 371]. 

Релігійно-філософські мотиви у творчості Т. Шевченка неодноразово були у фокусі уваги дослідників, 
переважно літературознавців, зокрема Л. Білецького, Ю. Івакіна, Г. Грабовича, Ю. Барабаша, О. Забужко, О. 
Яковини та О. Слободяна, Л. Генералюк, О. Кудлей та ін. 

Однак мовознавчий аспект, зокрема дослідження вербального вираження сакрального в Шевченкових 
творах, поки не був належно висвітлений. Цю лакуну активно намагаються заповнити лінгвісти, зокрема О. 
Бігун, Т. Вільчинська та ін. Науковці зазначають: «Аналіз сакрального, що виявляє духовну сутність твор-
чості письменника, передбачає висвітлення його мовно-літературної діяльності на суспільно-історичному тлі 
ХІХ ст. і належить до перспективних проблем сучасного мовознавства» [2, с. 56]. Не менш актуальним є й 
дослідження релігійних концептів у листах Т. Шевченка, що уможливлює наближення до розуміння його як 
«внутрішньої людини», і саме епістолярій, як зауважує М. Коцюбинська, дає для цього надзвичайно багатий 
матеріал: «Перед очима постає своєрідний автопортрет або портрет автора, що його ми малюємо самі на 
основі реального, не запрограмованого заздалегідь матеріалу, бачачи перед собою живе обличчя. Тут немає 
фальшу, лестощів, прикрашання – людина постає своїм єством, своєю «справжньою особистістю»«[6, с. 30]. 
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Як відомо, у радянському літературознавстві тривалий час постулювалася думка про атеїстичність сві-
тогляду Т. Шевченка, а часте звертання поета до релігійних мотивів пояснювалося революційним спряму-
ванням шевченківських наслідувань Біблії. Багато сучасних дослідників робить акцент на релігійності Т. 
Шевченка, пов’язуючи її з традиціями українського народу. Так само з глибокою традиційністю, відбитою в 
менталітеті українців і успадкованою Кобзарем, деякі дослідники пояснюють й подекуди критичні поетичні 
вислови поета про Бога, зауважуючи: «В розумінні українця між Богом і людьми існує надзвичайна інтимна 
близькість, і завдяки їй він може дозволити собі певні «вольності» по відношенню до Бога. Це пов’язано 
з тим, що християнська релігія не змогла стати над українським світоглядом, оскільки у них на час впро-
вадження християнства вже були установлені свої вірування, традиції, звичаї, які християнство об’єктивно 
не змогло витіснити» [3]. Утім, більш переконливою видається думка О. Кудлей стосовно того, що «заміна 
поняття «вічного богоборця» на беззастережно «релігійного поета» є все ж таки певною ідеалізацією, яка не 
вповні охоплює реальний пошук Кобзаря, що віддзеркалив у своїй творчості сповнені кричущих суперечнос-
тей екзистенційні ситуації своєї епохи» [7, с. 280]. Науковець указує на те, що антиклерикальні настрої були 
притаманні молодому Шевченкові під час його проживання в Петербурзі. Більш пізні періоди позначені його 
пієтетним ставленням до Біблії, оскільки він «… лишився з екзистенційними проблемами людини віч-на-віч, 
без тих штучних фільтрів, які накладало на його зір петербурзьке буття замолоду» [7, с. 280]. Саме «Кобзар» 
часто називають безпосереднім діалогом людини з Богом, молитвою. 

Шевченкознавці акцентують увагу на тому, що художня спадщина Кобзаря перебуває в безпосередній 
єдності з його листами, що є промовистим свідченням цілісності натури поета, «внутрішньої» і «зовнішньої» 
людини» [6, с. 371]. Однак якщо у творах Т. Шевченка відчувається амбівалентне сприйняття Бога, то в його 
листах – винятково позитивне. М. Коцюбинська назвала це «істинними пориваннями до Бога» [6, с. 372], що 
є однією з ключових ознак психологічної автохарактеристики письменника. 

Епістолярій Кобзаря рясніє великою кількістю релігійної лексики. Більшість релігійних назв Т. Шевченко 
використовує для омовлення відповідних концептів, що є складниками концептосфери «Релігія». 

Як зазначають дослідники, відображення в мові релігійної картини світу відбувається через концепт «віра», 
який уважають одним із ключових концептів мовної картини світу вірян. В. Карасик з цього приводу зазначає, 
що «ідея одкровення, закладена в релігійних віровченнях, переживається вірянами як особливий ні з чим не 
порівняний екстатичний стан. Ця ідея заснована на акті вільного вибору. Ключовий концепт ВІРА визначає 
внутрішню логіку релігійного дискурсу: розкрити тим, хто цього ще не зрозумів, радість від розуміння того, 
що у світі є Бог, зміцнити людей у вірі, допомогти їм подолати труднощі, пов’язані з життям у миру» [5, с. 328]. 

В епістолярії Т. Шевченка цей концепт оновлюється, справді, як такий, що актуалізується в мовній сві-
домості віруючого у складні хвилини життя. З листів видно, що більше вірити в Бога Кобзар почав саме в 
найскладніший період свого життя – на засланні, де поету, очевидно, довелося багато чого переосмислити. 

У листі до В. Рєпніної з Орської фортеці 25 лютого 1848 року Т. Шевченко зазначає, що віра в Господа, 
спілкування з ним через молитву, говіння й причастя надає засланцю сил й оптимізму: «<…> Пред благо-
вестом к заутрени пришли мне на мысль слова распятого за нас, и я как бы ожил, пошел к заутрени и 
так радостно, чисто молился, как, может быть, никогда прежде. Я теперь говею, и сегодня приобщался 
святых таин – желал бы, чтоб вся жизнь моя была так чиста и прекрасна, как сегодняшний день!» [8, с. 
85]. Як бачимо, в наведеному контексті актуалізується й концепт «радість», що завжди у свідомості вірян 
супроводжує концепт «віра». 

Віра в Бога, в потойбічний кращий світ є порятунком від земних бід і гризот, а Господь милостивий до тих, 
хто вірить у Нього. Отже, в концепті «віра» актуалізуються смисли ‘спасіння’, ‘підтримка’, ‘вища сила’. Зо-
крема в листі-відповіді А. Козачковському від 30 червня 1853 року, в якому, намагаючись хоч якось утішити 
свого друга у зв’язку зі смертю його дитини, Кобзар закликає молитися й вірувати «разумно» й «глубоко» 
Господу, називаючи його «наш общий помощник и серцеведец», порівн. : «Грустный мой, плачевный мой 
друже! <…> великое горе, как твое, теперь может ослабить только один наш общий помощник и серцеве-
дец! Молися, если можешь молиться, и, моляся, веруй разумно, глубоко веруй, в замогильную лучшую жизнь. 
Сны твои, которые ты видел в самые критические часы твоей жизни, показывают нам что-то выше наших 
земных понятий. Веруй! И вера спасет тебя!» [8, с. 113]. Упадає в око кількаразовий повтор у листі ключо-
вої для концепту «віра» лексеми вірувати, що вжита у формі наказового способу дієслова, що, по-перше, є 
граматичним засобом вираження експресії, за допомогою чого адресант передає своє співчуття й намагається 
вказати шлях до полегшення страждань згорьованого друга. 

У продуманому мовленні, до якого традиційно відносять мовлення писемне, зокрема епістолярне, – «це 
наслідок стилістичного осмислення слова, наслідок владного намагання автора тримати читача (слухача) в 
полоні своїх ідей» [9, с. 176]. По-друге, повтор передає модальність заклику, що вказує й на обов’язковість дії 
вірувати для самого Т. Шевченка. З цього приводу Н. Гуйванюк зазначає: «Форма заклику об’єднує автора-
промовця з адресатом, до якого він звертається, зараховуючи і себе до тих, хто має виконувати спонукувану 
дію, бо вона і для нього самого (промовця) є обов’язковою» [4, с. 22]. 

Т. Шевченко неодноразово наголошує на своїй вірі в Бога, називаючи її святою. Посилання на неї є най-
вищим виявом благання, відчайдушним воланням про допомогу, внаслідок чого актуальним стають смисли 
‘остання надія’, ‘вищий вияв надії’. У листі до гр. А. Толстої поет зауважує: «Как в Бога милосердного, так 
я верую в ваше милосердие, и во имя этой святой веры, подайте от себя прошение обо мне Ея Высочеству 
нашему Августейшему Президенту» [8, с. 143]. 

Психологічно важливим для кожного християнина є концепт «Біблія». Прикметно, що, як засвідчують 
листи Т. Шевченка, Книга книг була неодмінним його супутником упродовж усього життя. Про це він пише 
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і в період «трьох літ», і в період заслання, зокрема в листі до А. Родзянка, написаного на Полтавщині восени 
1845 року, поет двічі згадує Біблію, яка була єдиною доступною йому книгою в Миргороді під час хвороби: 
«<…> и ко всему этому еще нечего читать. Если бы не Библия, то можно бы с ума сойти». Очевидно, Т. 
Шевченко певними обставинами був змушений читати Біблію (хвороба, відсутність іншої літератури, ізо-
льованість від товариства), однак, як видається, з рядків листа випливає, що поет відчував ще й потребу в 
постійному перечитуванні Святого Письма, особливо на тлі нездужання й творчої паузи: «Увы, настали дни, 
дни испытаний. Попробовал, было, стихи писать, но такая дрянь полезла с пера, что совестно в руки взять, 
дочитываю Библию, а там… а там… опять начну» [8, с. 74]. Біблія була єдиною книгою-супутником 
Кобзаря й в Орській фортеці, про що він зазначає в листах до А. Лизогуба [8, с. 80] та М. Лазаревського [8, 
с. 82], написаних у грудні 1847 року. Особливо чітко розкривається значення Святого Письма для Т. Шев-
ченка в період заслання в одному з листів до В. Рєпніної в січні 1850 року, де він називає Євангеліє єдиною 
відрадою, до якого звертається постійно: «Единственная отрада моя в настоящее время – это Евангелие. 
Я читаю ее без изучение, ежедневно и ежечасно» [8, с. 92]. В іншому листі, датованому березнем 1850 року, 
письменник знову підреслює свій пієтет відносно Нового Заповіту, враження від прочитання якого викликає в 
нього нові творчі ідеї як у царині поезії, так і малярства: «Новый Завет я читаю с благоговейным трепетом. 
Вследствие этого чтения во мне родилась мысль описать сердце матери по жизни Пречистой Девы матери 
Спасителя. И другая, – написать картину распятого сына ея. Молю Господа, чтобы хоть когда-нибудь оли-
цетворились мои мечты!» [8, с. 98]. 

Саме Євангеліє, як це підкреслює С. Єфремов, ще до заслання, справивши неймовірно сильне враження 
на поета, спонукало його звернутися до теми матері-страдниці Діви Марії. В Орській фортеці трагедія «серця 
матері» стала Кобзареві ще більш близькою, яку він творчо переосмислить й утілить у поемі «Марія» 1859 
року [8, с. 582]. 

Традиційність вірування українського народу простежується в значущості для Т. Шевченка концепту 
«християнство». Кобзар добре знав історію християнства, постійно нею цікавився. Навіть перебуваючи на 
засланні, він просить В. Рєпніну надіслати книги із цієї проблематики: «Если вы имеете первого или второго 
издания книгу Фомы Камнейского о подражании Христу, Сперанского перевод, то пришлите ради Бога» [8, 
с. 85]. 

Для поета концепт «християнство» міцно пов’язаний із концептом «Україна»: християнина, хрещеного 
він традиційно ототожнює насамперед з українцем, що унаочнює, наприклад, лист з Петербурга до Г. Квітки-
Основ’яненка, в якому Т. Шевченко протиставляє християн-українців росіянам і німцям: «Кругом москалі та 
німота, ні одної душі хрещеної, просив би я кого-небудь, щоб прислали з України, так їй-богу, окроме вас не 
знаю нікого, пришліть, будьте ласкаві» [8, с. 57]. 

Так само в листі до А. Лизогуба лексема християнський, уживана в мові для вербалізації досліджуваного 
концепту, розширює семантику смислами ‘український’ ‘добрий’, ‘рідний’: християнський лист – це добрий 
лист, написаний рідною українською мовою: «Великим веселієм звеселили ви мене, своїм добрим християн-
ським листом у цій бусурманській пустині. Спасибі вам, друже мій добрий, я з самої весни не чув рідного щи-
рого слова» [8, с. 79]. Як людина, яка добре знає християнські чесноти, Т. Шевченко усвідомлює, що впадати у 
відчай є гріхом, нехристиянською поведінкою, але у хвилини душевної кризи інколи дуже важко стримує себе 
від цього, про що з болем повідомляє М. Лазаревському: «І думав, що то була сила волі над собою, аж ні, то 
була гордость сліпая, я не розглядів дна тій бездни, в котору впав, а тепер, як розглядів, то душа моя убогая 
розсипалась, мов пилина, перед лицем вітра. Не по-християнськи, брате мій, але що ж діяти?» [8, с. 81]. 
Відповідно, концепт «християнство» актуалізує смисли ‘смиренність’, ‘терпимість’, ‘відсутність гордині’, ‘ду-
шевна рівновага’. Безумовно, для Кобзаря-християнина душевна рівновага як одна з головних християнських 
рис пов’язана з Україною: померти, як християнин – це померти упокоєним, а омріяний спокій для Т. Шевчен-
ка, як ілюструє лист до А. Лизогуба з Новопетровського укріплення, написаний в липні 1852 року, можливий 
лише в Україні: «Не пишу вам ничего о самом себе, потому что нет хорошего материалу для повествования. 
А описывать скверную мою долю тошно и грешно, по-моему. Это все равно, что роптать на Бога. <…> 
Одно, чего бы я просил у Бога, как величайшего блага, это хоть перед смертью взглянуть разочек на вас, 
добрых друзей моих, на Днепр, на Киев, на Украину, и тогда, как христианин, спокойно умер бы я» [8,с. 103]. 

Отже, констатуємо: в епістолярній спадщині поета вербалізується низка концептів, що є складовими кон-
цептосфери «Релігія», які структурують його МКС, а сама лексика на позначення ключових релігійних кон-
цептів є своєрідним засобом розкриття внутрішнього письменницького «я» як релігійної мовної особистості. 
Концепт «християнство» в дискурсі листів Кобзаря актуалізує смисли ‘Україна’, ‘український’, що відбиває 
традиційну релігійність українського народу і його сина-поета. 

 Перспективним, як видається, є дослідження вербалізації низки інших релігійних концептів у дискурсі 
епістолярію Кобзаря, ролі біблійних ремінісценцій у вираженні його як елітної мовної особистості. 
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ПОлОнІЗМи У МОВнО-ПОЕТиЧнІй КАРТинІ СВІТУ ВОлОДиМиРА лиСА  
(нА МАТЕРІАлІ РОМАнУ «СТОлІТТЯ ЯКОВА»)

У статті обґрунтовується мовно-поетична картина світу письменника, в основі якої лежить національ-
на належність автора, його суспільний та особистий досвід, умови соціального середовища, емоційний рівень 
та інтелектуальний розвиток. Досліджуються польські запозичення, які є складовою мовно-поетичної кар-
тини світу волинського письменника Володимира Лиса на матеріалі роману «Століття Якова». Аналізується 
семантика вжитих автором полонізмів. Полонізми мовно-поетичної картини світу Володимира Лиса – це 
слова, які належать до різних частин мови. Автор вживає їх задля характеристики персонажів, особливо 
польського походження, а також, щоб показати особливості народної мови західноукраїнського поліського 
села ХХ століття. 

Ключові слова: мовно-поетична картина світу, Володимир Лис, роман «Століття Якова», полонізми, 
польські запозичення. 

В статье рассматривается суть языково-поэтической картины мира писателя, в основе которой ле-
жит национальная принадлежность автора, его общественный и личный опыт, условия социальной среды, 
эмоциональный уровень и интеллектуальное развитие. Исследуются польские заимствования, являющиеся со-
ставной языково-поэтической картины мира волынского писателя Владимира Лиса на материале романа «Век 
Иакова». Анализируется семантика использованных автором полонизмов. Полонизмы языково-поэтической 
картины мира Владимира Лиса – это слова, относящиеся к разным частям речи. Автор употребляет их для 
характеристики персонажей, особенно польского происхождения, а также, чтобы показать особенности 
народного языка западноукраинского полесского села ХХ века. 

Ключевые слова: языково-поэтическая картина мира, Владимир Лис, роман «Век Якова», полонизмы, 
польские заимствования. 

The article focuses on the poetic language and the world view of the writer, which is based on the nationality of 
the author, his social and personal experience, the conditions of the social environment, his emotional and intellectual 
development level. We study Polish borrowings that are part of language and poetic world view of the Volyn writer 
Volodymyr Lys on the material of the novel «Jacob’ Century» The semantics of polonizms used by the author are 
analyzed. Polonizms of linguistic and poetic world view of Volodymyr Lys are words belonging to different parts of 
speech. The author uses them to characterise his characters, especially of Polish origin, show the specific features of 
national language of the western polissia village of the twentieth century. 

Key words: linguistic and poetic world view, Volodymyr Lys, novel «Jacob’s Century».

Постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із науковими завданнями. 
Концепція існування мовної картини світу, що відображає взаємозв’язки мови та культури, є ключовою 

для сучасної мовознавчої науки. Сучасні дослідники лінгвістичного аспекту картини світу розглядають її як 
складний ментальний феномен, що пов’язує мову з мисленням, з навколишнім середовищем, з культурно-
етнічними реаліями та найскладнішими абстрактними поняттями й категоріями. Картина світу – це результат 
людського сприйняття, пам’яті, мислення, це пізнання навколишнього світу. Мовна картина світу – це духо-
вність народу, втілена у словесні засоби його мови; це сукупність уявлень про світ, що зафіксовані у значен-
нях слів і співвідносних зі словом фразеологізмів; це вербальне вираження семантики мови; прагматичні чин-
ники комунікації [1, с. 5]. Мова сприймається як з’єднуючий елемент між окремою людиною та ментальністю 
нації, до якої вона належить. Усі елементи народної культури знаходять відбиток у мові певного народу, яка 
є відмінною від інших саме через специфіку відображення в ній світу і людини в ньому. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження мовної картини світу охоплюють у сучасній мовознавчій науці ряд проблем, зокрема, специ-

фіку національно-мовної картини світу українського етносу (З. С. Васильченко, Л. М. Дяченко, В. В. Жайво-
ронок, В. І. Кононенко, М. П. Кочерган та ін.); поетичну модель світу як складову художньої картини світу, 
своєрідність якої полягає в здатності моделювати не лише об’єктивну дійсність, а й суб’єктивне ставлення до 
неї (Р. В. Анісімова, А. С. Зорко, А. К. Мойсієнко). І. Г. Торсуєва розглядає конкретний текст як відображення 
певного авторського бачення, що опирається на індивідуальну модель світу [7, с. 5]. За теорією В. Гумбольдта 
не тільки мова як знакова система покликана точно і адекватно описувати оточуючу індивіда реальність, але і 
мистецтво, зокрема поетична мова, предстають як породження властивою виду Homo sapiens мовної здатності, 
тобто здатності позначати, символізувати зовнішній світ, передаючи інформацію про нього іншим людям так, 
що немає вже необхідності для них безпосередньо бути присутнім в описуваних у повідомленні умовах [6]. 
Мовна здатність розуміється Гумбольдтом не тільки як унікальний дар людини, але і як її сутнісна характерис-
тика. Він затверджує початкову єдність мови і мислення, мови і культури, які й визначають мовну особистість. 

Метою статті є аналіз полонізмів у мовно-поетичній картині світу Володимира Лиса (на матеріалі роману 
«Століття Якова»). 

Завдання:
– обґрунтувати розуміння мовно-поетичної картини світу;
– виявити і проаналізувати польські запозичення у мовно-поетичній картині світу Володимира Лиса (на 

матеріалі роману «Століття Якова»). 
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наукові результати. 
 Мова є компонентом культури, який зберігає у собі культурно-історичні відомості традиційного харак-

теру і факти сучасності, адже культура – продукт духовно-морального осмислення людиною світобудови, на 
основі якого формується самосвідомість особистості. ЇЇ зміст пов’язаний з характерним для того чи іншого 
суспільства світобаченням [8, с. 285]. Мовні одиниці віддзеркалюють психологію людини, етносу. Вони «пе-
редають особливості національного світосприйняття, даючи індивіду моделі світобачення і світорозуміння» 
[9, с. 74]. Духовний світ людини – це не лише її розум, мислення, але й почуття, емоційні стани, віра, воля, 
світогляд, самосвідомість, що спирається на сукупність ціннісних орієнтирів і духовних смислів. Саме тому, 
національна належність автора, його суспільний та особистий досвід, умови соціального середовища, емоцій-
ний рівень та інтелектуальний розвиток – усе це визначає характер художнього тексту. На думку польського 
дослідника Е. Касперського, літературний твір називається «твором» насамперед тому, що він є індивіду-
альним мистецьким витвором. Він реалізує певні естетичні цінності і створюється з метою викликати певні 
почуття і роздуми [2, с. 15]. 

Художній твір – явище багатовимірне, яке залишає простір для свободи думки читача. Текст художнього 
твору є мовним мистецтвом. Він передбачає максимальне використання мовних засобів, творення нових по-
етичних образів, нових семантичних зв’язків між мовними одиницями шляхом метафоризації чи метонімі-
зації тексту. Мова художнього твору, тобто поетична мова, – це мовна система, яка функціонує в художній 
літературі як засіб створення естетичної реальності, найповніше виявляє творчі можливості кожної націо-
нальної мови [4]. У художньому тексті не тільки слова, а й будь-яка мовна одиниця (звук, морфема тощо) 
може набувати особливого естетичного значення. Завдання письменника – індивідуалізувати текст твору, 
зосередившись на поетичних символах, мовленнєвих формах, що передають емоційний стан героя чи автора. 
Поетичний текст – не просто складно вибудувана модель. Він немислимий без мовної особистості автора, без 
репрезентації світоглядно-естетичних позицій письменника через систему образів і символів. Отже, єдність 
мисленнєвої та мовленнєвої субстанції опосередкована свідомістю суб’єкта творення тексту. 

Ідіолект автора художнього твору репрезентує вербальну «сітку» індивідуальної картини світу, яка при-
сутня у цьому творі, у групі творів, у його усній творчості. Лексична організація поетичних текстів має осо-
бливу вагу, адже є виразником художньої образності, індивідуалізації авторського мислення. 

Картина світу у художньому тексті створюється мовними засобами і відображає індивідуальну картину 
світу у свідомості письменника. Також вона втілюється у відборі елементів змісту художнього твору та мов-
них засобів: використанні певних тематичних груп мовних одиниць, збільшенні або зменшенні частоти окре-
мих одиниць і їх груп, індивідуально-авторських мовних засобах та в індивідуальному використанні образних 
засобів (система тропів). У художній картині світу можуть бути відображені концепти, властиві сприйняттю 
світу лише даного автора, – індивідуальні концепти письменника. Таким чином, мова виступає засобом ство-
рення художньої картини світу, яка відображає картину світу автора художнього твору [5, с. 56]. 

Дослідження індивідуального лексикону Володимира Лиса дало можливість визначити у ньому велику 
кількість полонізмів (слів, їх сполучень або ідіом, які потрапили в лексику з польської мови або через її посе-
редництво, зберігши ознаки джерела, що й дозволяють кваліфікувати ці одиниці як іншомовні.). Роман «Сто-
ліття Якова» – своєрідний епос-біографія одного поліського українця, який за свій столітній вік пережив п’ять 
держав: Російську імперію, УНР, Польщу, гітлерівську Німеччину, сталінський СССР. Доживши до держави 
Україна, він опинився перед лицем і родинної, і національної драми, яка була запрограмована катастрофами 
XX століття. Це історія українського села, історія Полісся, перепущена через людську долю. З мовознавчої 
точки зору книга цікава вживанням справжнього західнополіського діалекту, який досі активно вживають у 
тих краях. 

Першим і найосновнішим джерелом запозичень з польської мови було середовище, в якому виростав пись-
менник, адже прототипами героїв твору були односельчани Володимира Лиса: «Так, абсолютно кожна книга 
сплетена з чиїхось доль. Життєвий шлях – це стартовий майданчик, перший поштовх для письменника. Те ж 
«Століття Якова», у якому переплелися долі чотирьох людей: і мого діда, і односельця, і старожила Івана Ухи, 
ще одного чоловіка, який пережив концтабір…. Саме у розмовах з людьми, які я вів понад 30 років, «підслу-
ховував» неймовірні сюжети» [10]. Твір містить надзвичайно виразний місцевий колорит, який передається в 
тому числі й через мову, увиразнюючи ідіолект автора. 

Полонізми мовно-поетичної картини світу Володимира Лиса – це слова, які належать до різних частин 
мови. Переважають лексеми самостійних частин мови, а саме:

– іменники: камізелька [3, с. 59] – п. kamizelka, жолнєжі [3, с. 67, 96] – п. żołnierzy, мнєсо [3, с. 68] – п. mięso, 
кобіта [3, с. 74] – п. kobieta, мілосць [3, с. 74] п. miłość, менщизна і коб’єта [3, с. 74,96] – п. mężczyzna i kobieta, 
гербата [3, с. 100] – п. herbata, жонка [3, с. 103] – п. żona, валізкі [3, с. 98] – п. walizkę, блузка [3, с. 117] – п. 
bluzka, щєнстє [3, с. 126] – п. szczęście, на свєтє [3, с. 138] – п. świat, жиця [3, с. 153] – п. życie, отчизна [3, с. 
155] – п. ojczyzna, к’яти [3, с. 201] – п. kwiaty, памнєть [3, с. 202] – п. pamięć, джєті [3, с. 202] – п. dzieci, цурка 
[3, с. 203] – п. córka, візитувка [3, с. 203] – п. wizytówka;

– прикметники: уродзона [3, с. 96, 109] – п. urodzony, аліганська [3, с. 117] – п. elegancki, бялим [3, с. 138] 
– п. biały, добжі [3, с. 139] – п. dobry, щенслівего [3, с. 153] – п. szczęśliwe; 

– дієслова: мувите [3, с. 50, 112] – п. mówić, не позостає [3, с. 69] – п. nie pozostawiać, єстем [3, с. 74] – п. 
jestem, беже [3, с. 98] bierze, розмавяць [3, с. 153] – п. rozmovlya, хце [3, с. 155] – п. chce, спаліць [3, с. 162] – п. 
palić;

– займенники: муй [3, с. 126] п. мy;
– прислівники: завше [3, с. 95] – п. zawsze, ліпше [3, с. 136] – п. lepiej, вечором [3, с. 136] – п. wieczorem;
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– числівники: їден [3, с. 12,141] – п. jeden, штири [3, с. 67, 175] – п. cztery; Зустрічаються і службові частини 
мови: альбо [3, с. 50] – п. albo, юж [3, с. 50] – п. już, нєх [3, с. 69, 98] – п. niech. 

Очевидним є той факт, що у ХІХ ст. польська мова виступала активним посередником у запозиченні ве-
ликої кількості слів, особливо побутового рівня. Частина полонізмів передані без фонетичних змін, особливо 
тих, які вжиті в початковій формі або коли їх польська фонетична й граматична форми збігаються з україн-
ськими. Більша ж частина полонізмів вводяться в тексти із пристосуванням до українських звукових і грама-
тичних традицій. 

Щодо семантичного аналізу лексичних запозичень, то найбільшу групу польських слів у мові роману 
«Століття Якова» становлять назви осіб чоловічої та жіночої статті, а також родинні стосунки: менщизна і 
коб’єта [3, с. 74, 96] – п. mężczyzna i kobieta, жонка [3, с. 103] – п. żona, джєті [3, с. 202] – п. dzieci, цурка [3, с. 
203] – п. córka; назви одягу та їжі, предметів побуту: камізелька [3, с. 59] – п. kamizelka, мнєсо [3, с. 68] – п. 
mięso, гербата [3, с. 100] – п. herbata, валізкі [3, с. 98] – п. walizkę, блузка [3, с. 117] – п. bluzka, к’яти [3, с. 201] 
– п. kwiaty, візитівка [3, с. 203] – п. wizytówka; назви абстрактних понять та слів, з ними пов’язаних: щєнстє [3, 
с. 126] – п. szczęście, на [3, с. 138] – п. свєтє świat, жиця [3, с. 153] – п. życie, отчизна [3, с. 155] – п. ojczyzna, 
памнєть [3, с. 202] – п. pamięć; власні назви: Жеч Посполита [3, с. 67] – п. Rzeczpospolita, Матка Боска [3, с. 
156] – п. matka Boża, пан Якуб [3, с. 69] – п. Pan Jakub. 

Польські лексеми у романі Володимира Лиса «Століття Якова» – це показ особливостей народної мови за-
хідноукраїнського поліського села ХХ століття. Автор вживає полонізми у діалогах загорян. Крім того, пись-
менник навмисно вживає польські запозичення задля характеристики персонажа, щоб яскравіше підкреслити 
польське походження певної особи, зокрема: у мові Зосі, а також у розділі ІІ «Червоний кінь», де йдеться про 
службу головного героя у польському війську. 

Данні полонізми виокремлюють мовно-поетичну картину світу В. Лиса з поміж інших, оскільки вони пе-
редають зв’язок письменника зі своїм родом, зі звичаями та мовою оточення, в якому він виріс. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 
Дослідження мовно-поетичної картини світу Володимира Лиса, його індивідуально-авторського стилю 

сприяє поглибленню уявлень про творчість митця, риси його мовної особистості на тлі культурних традицій і 
дозволяє визначити місце автора в історії національної культури. 

Перспективою подальших досліджень є аналіз лексичного матеріалу інших творів письменника, які роз-
кривають мовно-поетичну картину світу В. Лиса. 
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТи фУнКЦІОнУВАннЯ ЕТнОнІМІВ  
ЯК КОМПОнЕнТІВ ДиСКУРСУ нАЦІОнАлЬнОЇ ІДЕнТиЧнОСТІ

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування етнонімів «англійці» та «британці» у 
контексті дискурсу національної ідентичності Англії Х-xIV століть. Проаналізавано світоглядні та суспіль-
но-політичні аспекти актуалізації етнонімів у культурному комунікативному просторі нації. 

Ключові слова: дискурс, етнонім, національна ідентичність. 

Статья посвящена исследованию особенностей функционирования этнонимов «английский» и «британ-
ский» в контексте дискурса национальной идентичности Англии Х-xIV веков. Анализу подверглись мировозз-
ренческие и социально-политические аспекты актуальзации этнонимов в культурном коммуникативном про-
странстве нации. 

Ключевые слова: дискурс, этноним, национальная мдентичность. 

The article is devoted to the study of ethnonyms «English» and «British» functioning within the context of x-xIV 
England national identity discourse. It focuses on the world-view, social and political factors that influenced the 
actualization of the ethnonyms in the cultural and communicative space of the nation. 

Key words: discourse, ethnonym, national identity. 

Національна ідентичність є заданою національним образом світу та національною історією основною 
ідеєю, якою живе суспільство в певну історичну епоху, і яка приймається більшістю. Ентоні Сміт визначає 
концепт національної ідентичності як підтримування та постійну репродукцію «патернів, цінностей, симво-
лів, пам’яті, міфів та традицій, які є складниками спадщини націй, та водночас ідентифікацію особистостей 
з цією особливою спадщиною і цими цінностями, символами, пам’яттю, міфами та традиціями» [2, с. 30]. 
Об’єднання нації в цілісність відбувається не лише за рахунок зовнішніх чинників в образі влади, а й на 
внутрішньому психологічному рівні у процесах інтеріоризації та екстеріоризації, формуванні та вербалізації 
визначених когнітивних, комунікативних категорій. При цьому слід наголосити, що більшість дослідників 
зосереджуються на розкритті саме «суб’єктивних» рис національної ідентичності, що знаходять свій про-
яв у комплексі «спільних переконань, позицій та вірувань, вироблених в процесі формування окремішності 
спільноти, який поєднувався з акцептацією політичних державницьких прагнень символьних, смислових ком-
понентах (відчуття спільної долі, колективна пам’ять, «Ми-дискурс»), що безперервно інтерпретуються та 
ретранслюються національною спільнотою в межах спільного комунікативного простору культури [8, с. 11]. 

У цій статті ми маємо на меті розкрити та проаналізувати передумови формування семантичного та світо-
глядного потенціалу етнонімів «англійський» та «британський» як компонентів дискурсу національної іден-
тичності в контексті національної історії та становлення національної суспільної думки держави, оскільки 
етнічна самоназва засвідчує усвідомлення етносом своєї внутрішньої єдності та дає додатковий матеріал для 
пізнання проблеми етнічної свідомості, її структури та функцій [1]. 

 Спільна власна назва етнічної та національної спільноти вербалізована низкою етнонімів та хоронімів, які 
відображають тривалий та складний шлях кристалізації єдиного узагальненого етнічного змісту аж до виник-
нення та утвердження офіційної назви країни, що завершують логічний мовотворчий акт та процес самоіден-
тифікації спільноти. З точки зору наукової ретроспективи дослідження виникнення та походження етнонімів 
має велике значення при «декодуванні» історичної, територіальної та політичної динаміки спільноти, однак 
ще більшої ваги набуває дослідження історії їх уживання в суспільно-політичній практиці різних державних 
утворень і в літературі різних історичних періодів. 

Досліджуючи розвиток семантики етнонімів, сучасна лінгвістика приходить до майже аксіоматичного 
твердження про динаміку семантики етноніма та нескінченної різноманітності фактів народного та етнічного 
життя, культурних стереотипів та уявлень. Будь-який етнонім має історичний смисл, розкриття якого вво-
дить у пізнання широкого географічного простору, тривалих міграційних процесів, завоювань, екологічного 
розмаїття світу, багатства культурних та господарських типів, специфіку історичного розвитку регіонів та 
цивілізацій. Виникнення та функціонування етнонімів відображає певні зв’язки між колективами, міжетнічну 
взаємодію, розподіл певних емоційних та оцінних смислів, оскільки національна свідомість не може існувати 
автономно, без співвіднесеності «себе» з «іншими». Поява самоназви етносу завжди передбачає наявність 
іншого етнічного середовища та взаємодію з ним. Етноніми містять певну характеристику етнічної спільно-
ти, уміщені в них оцінки не завжди справедливі, проте завжди історично зумовлені і тим самим становлять 
вартість як історичні свідчення. [3]. Етимологія етноніму та процес прийняття етноніму в якості самоназви 
цілого народу, незважаючи на численні історичні, археологічні, антропологічні, лінгвістичні дані, залишаєть-
ся однією з найскладніших проблем. Так, немає чіткої межі функціонування етнонімів англійці та британці та 
назв країни Англія та Британія, і, власне, як однозначної відповіді на питання їх етимології, так і остаточного 
формування критеріїв англійської та британської ідентичності в сучасному суспільстві. 

Формування країни та кристалізація її остаточної офіційної назви відбувалося в процесі напружених 
об’єднувальних політичних зусиль, що тривали практично протягом десяти століть. Хоча перші згадки про 
вживання прото-кельтського терміну Британія містяться у працях Птолемея, його офіційне затвердження в 
якості назви країни сталося набагато пізніше, ніж назви Англія. Бо, як відомо, остаточне формування сучасної 
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назви країни, що охоплює Британські острови, відбувалося протягом XVII – XVIII століть в результаті певних 
соціальних, політичних, економічних, революційних перетворень, асиміляційних культурних та політичних 
потуг та відповідних історичних актів. 

Аналізуючи історичні та літературні пам’ятки Англії ХІІI – XIV століть, Торлак Тервіль –Петр на прикладі 
історичних хронік Роберта з Глочестера (датовані 1290-1340 роками) та Роберта Меннінга (завершені у 1338 
році) демонструє тогочасні зусилля авторів чітко визначити зміст понять «англійськості» та «британськості», 
спираючись на географічні кордони та віхи історичних переходів від кельтського минулого Британії, англо-
сакської історії до тогочасного стану нації. Назва Britannia вживалася як історичний термін, що реферував до 
кельтського періоду: the nation of Britain, founded by Brutus, was divided up between his three sons. What was once 
one, and will be united again if prophecy is to be believed. Is kept separated by wicked rebelliousness of Scots, and 
so, for the time being, ‘Britain’ remains a historical term without current application. Engelondes – сучасна назва 
країни від півдня до крайньої північної точки: þe gret yle of Orkeneye’, and the Fosse Way runs ‘to Engelondes 
ende’ in Caithness, просякнута емоційним та патріотичним змістом, божа земля: its rivers, its towns, its shires 
and bishoprics, and its wonders at Bath, Stonehenge and the Peak, at which ‘eche man wondry may’ [11]. І хоча 
ключовою ідеєю аналізованих історичних пам’яток було неминуче об’єднання трьох народів (англійців, ва-
лійців та шотландців) в один народ, таке об’єднання було надто складним та кривавим, а суперечності змісту 
етнонімів «англійці» та «британці» практично ніколи не були вирішені [6]. 

Дж. Кемпбел визначає Англію домінантним компонентом створення держави під назвою Об’єднане Ко-
ролівство та наголошує на ідеї, що історичне розуміння її створення передбачає усвідомлення уніфікаційних 
процесів у самій Англії. До 1066 року Англія уже була «національною державою» з відповідним економічним, 
політичним та територіальним устроєм, законодавством щодо успадкування та переходу трону, якій у того-
часній континентальній Європі важко знайти відповідний приклад. Незважаючи на певні аспекти «локальних 
ідентичностей», в тогочасній Англії чітко прослідковуються сильні елементи вірності централізованій владі, 
відчуття ідеологічної та емоційної відданості, як зачатків «політичної нації». Спираючись на численні істо-
ричні джерела, фольклорні на літературні твори доби, особливо ті, що фіксують наступні десятиліття проти-
стояння датським завоюванням, автор доводить існування англійської національної свідомості, спільної для 
представників різних прошарків суспільства [5]. 

Дослідники історії Англії X-XI століть С. Рейнолдс та П. Вормальд доводять, що існування у тогочасному 
суспільстві чіткого усвідомлення етнічної ідентичності й патріотичних почувань не лише дали змогу пере-
жити нормандське завоювання, а й стали рушійною силою формування та функціонування нової влади та 
національної еліти [7]. Інші ж дослідники схиляються до думки, що англо-саксонська ідентичність доби се-
редньовіччя формувалась не стільки під впливом політичної волі та війн, скільки під об’єднуючим прапором 
християнства. У релігійному контексті англи, сакси та юти усвідомлювали себе християнами «англійцями» 
– gens Anglorum, що поділяли «спільних святих», людьми Божими, новим Ізраелем. Одним з найважливіших, 
однак, об’єднуючих елементів була давньоанглійська мова, яка, за даними сучасних лінгвістичних дослі-
джень, хоча й мала певні діалектні різновиди, все ж таки була єдиною і забезпечувала порозуміння населення 
[8; 9]. 

Нормандське завоювання Англії принесло чимало змін у політичний устрій та мову, проте, як зазначають 
дослідники, не припинило, а навпаки посилило об’єднувальні зусилля влади (не без застосування сили), роз-
виток освіти та економіки, уніфікації держави та усунення протиріч між англо-саксонським та англо-норманд-
ським суспільством, особливо за часів владарювання Генріха І на початку ХІІ століття. Сучасні британські 
дослідники, спираючись на дані історичних та літературних джерел, констатують, що переважна більшість 
тогочасної англійської еліти ідентифікувала себе як англійців «of mixed ancestry and proud of their French 
forefathers’ achievements, bilingual if not trilingual, but English nonetheless, believing that Old English law was their 
law». Як зазначає Дж. Гіллінгем, тогочасні літописні джерела описують Англію як модель держави: «wide 
in extent, peacefully governed, and contained within it some very barbarous inhabitants, the Scots and the Welsh»; 
збалансовану силу, залучену у тривалі війни з примітивними, дикими сусідами, на яких вона дивилась зне-
важливо. Ірландці, шотландці та валійці, затавровані англійцями як варвари, жили: «ignorant of agriculture, 
they live in rustic squalor, unlike the English and French who live in towns, who are familiar with commerce and enjoy 
a more cultivated style of life» [там же]. 

Власне у цей час, як зазначають дослідники, формується новий «англійський» смисл слова «варвар», 
протиставлений «анлійському» поняттю «цивілізований»: «the splendid English habit of regarding the course 
of English history as the triumph of civilisation over barbarism». In stark contrast to their image of their ‘Celtic’ 
neighbours, the English perceived themselves as prosperous, urbanised, enterprising, peaceful, law-abiding and with 
higher moral standards». «This, the most noble of islands, 800 miles long and 200 broad, was first called Albion, 
then Britain and is now known as England..» [там же]. А жителі Англії сприймалися «superior in life-style and in 
dress to all other peoples». Власне дане визначення стає засадничим для формування зародків, а пізніше й по-
дальшого розквіту особливої ідентичності «англійськості» – процес, що мав як суб’єктивні, так і об’єктивні 
передумови. До 1180 року Англія уже була потужною об’єднананою політичною одиницею, тоді як Уельс, 
Ірландія та Шотландія описуються як: composed of a large number of political communities with fluid frontiers 
and more-or-less ephemeral overlordships; землі «of many kingdoms and a seemingly endless round of war and 
slaughter», культура та устрій яких до кінця ХІІ століття зазнали суттєвого впливу експансіоністської та коло-
ніальної політики домінуючої сили. 

Подальші століття історії Англії та формування англійської нації проходили у контексті складних вну-
трішніх конфліктів та неоднозначних англо-шотландських та англо-ірландських відносин, описані в історич-
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них дослідженнях влучним означенням «англійський експансіонізм та відповідь на нього» та «трансплантація 
ідентичності» [4]., аж до 1707 року, коли, в результаті об’єднання Англії та Шотландії, на геополітичні карті 
світу з’явилась країна Велика Британія, а століттям пізніше (1801 року) – Об’єднане Королівство Великої 
Британії та Ірландії. 

На думку К. Рассела, існування «трьох королівств під однією короною» породило не лише тривалі по-
літичні та громадянські проблеми «різнорідного королівства» (multiple kingdom), а й розширило смислові 
межі етнонімів «англійці» та «британці» та ускладнило особливості їх вживання. Так, наприклад, тогочасне 
вживання слова «British» під «маскою двірцевої влади» означало уславлення монарха та апелювало до всіх 
суб’єктів країни, тоді як ірландці користувались ним для означення «англійців та шотландців» як «інших», 
«чужих» в контексті політичних, культурних та релігійних «британо-ірландських» протистоянь. Автор ро-
бить висновок, що хоча й події, що беруть свій початок з англійської революції, і започаткували те, що ми 
тепер називаємо історією Британії (а не історією Англії, Шотландії та Ірландії), а й породило амбівалентність 
понять британськості та англійськості (ambivalence between ‘English’ and ‘British’), «загадки історії Брита-
нії» (enigmas of British history) та заплутаний смисл спільної ідентичності й долі (a confused sense of common 
identity and destiny) [10]. 

Не менш складним та неоднозначним компонентом національної ідентичності є поняття «народ» та «на-
ція», вербалізованого одиницями відповідної лексико-семантичної групи з етнонімом–атрибутивом: англій-
ський народ, британський народ, англійська / британська нація. Діахронічні особливості формування семан-
тики цих словосполук знаходяться під впливом форм протікання процесу націєтворення. 

Тогочасна національна доктрина включала усвідомлення національної єдності та консолідації перед ли-
цем як зовнішніх загроз, так і внутрішнього міжусобного напруження; образу держави як стабільності та 
процвітання; чітких політичних обмежень; умову про так звану расову «чистоту» як вимогу до монарха забез-
печити доступ до управління державою лише тих, в чиїх жилах тече чиста англійська кров, що, у свою чергу, 
сприяло створенню міфів про походження та законного правонаступництва нормандських завойовників на-
зиватись англійськими королями. Особливо гострою поставала невідповідність між нормандським походжен-
ням королів та їх претензіями вважатися лідерами англійської нації. Задля цієї мети здійснювалась свідоме 
«присвоєння» англо-саксонських цінностей, святих, фольклору, підтримання культу давніх англійських коро-
лів та героїв, створення «дискурсу правонаступництва», який би забезпечив незаперечні докази та аргументи 
на користь єдиного національного лідера, здатного консолідувати народ. Тому історичні та поетичні тексти 
вказаних періодів містять «зародки» образів національної ідентичності: наприклад, зрізаного зеленого дерева, 
пагони якого знову розквітнуть, коли справдиться пророцтво, і король Генріх І одружиться з англо-саксон-
ською королевою Матильдою. 

Þat was Mold, þe gode quene, þat in gode time was ybore;
Þo smot uerst þis tre aʒen to is kunde more,
And Normandie þoru þe king, and þoru þe quene Engelond
Ijoyned were þo kundeliche as in one monnes hond. 
Пропаганда англійської загарбницької політики «виправдовувалася» прагненням виконати давнє проро-

цтво Мерліна про об’єднання народів-нащадків синів Брута в одне королівство. Ідеологія експансії та домі-
нування, таким чином, підкріплювались міфами, поетичними образами й символами, упередженою інтерпре-
тацією минулого (loaded interpretation of the past), усвідомленням історії як циклічності повторюваних подій, 
відображенням у сучасному наслідків далекого минулого, поєднанням історичних реалій та художнього ви-
мислу [7]. 

Формування національної держави, однак, вимагало залучення не лише еліти, а й ширших прошарків насе-
лення до єдиного культурного простору «англійськості» через єдину мову та національну літературу. Існують 
численні приклади поетичних творів, включених, зокрема, до Аухінлекського манускрипту, які піднімають 
питання єдності нації, відчуття соціальної солідарності та відповідальності за свою землю і свій народ: «our 
land», «our people», засудження міжусобних та соціальних конфліктів, неправомірних вчинків монархів та на-
ціональної еліти, які призводили до занепаду та зменшення добробуту населення [11]. 

Національна правляча верхівка усвідомлювала, що конструювання національної свідомості не можливе в 
дискурсивному просторі чужих для більшості населення французької та латинської мов. Апелювання англій-
ською мовою до народу «loandes folk» з метою як підсилення бойового духу в ході військових кампаній, так і 
інкорпорації усіх верств населення у спільний культурний простір та формування чуття батьківщини, ставало 
основним завданням авторів «націєтворчих текстів». Особливо яскравим прикладом образної репрезентації 
ключових аспектів національної свідомості XIV століття є уже згаданий історичний текст, у якому вигадані 
міфологічні герої, події, символи слугують моделлю поведінки тогочасних королів, а за алегоричністю та 
параболічністю мовлення приховані актуальні державні, релігійні, територіальні та міжетнічні проблеми. На-
приклад : The strange tale of the ChannelBridge is a dreamlike allegory of the vexed dispute with the French over 
Gascony, one of the main factors in theoutbreak of the Hundred Years War; «міфи про походження» (foundation 
myths), які пояснюють виникнення країни describing the settlement of Albion before the time of Brutus by Albin 
and her sisters who have been exiled from Greece for plotting to murder their husbands; історію топонімів, зокрема 
Лондона; оповіді про лицарство, честь, кохання, головними героями яких є Arthur, Guy of Warwick, Richard 
the Lionheart ; історії духовних та фізичних випробувань в часі хрестових походів, що відображало, з одного 
боку, велику історичну вагу хрестових місій в пам’яті народу, а з другого – зростаючий інтерес та прагнення 
до їх відновлення у XIII-XIV століттях заради спокутування «гріхів історії» та підняття престижу держави в 
очах її підданих [11]. 
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Таким чином, у XIII-XIV століттях розпочався процес свідомого творення дискурсу англійської національ-
ної ідентичності, чиї образи та концептуальні структури складали основу національної культурної пам’яті, до-
повнювнюючись з плином часу новими елементами, зазнаючи реінтерпретації. Девід Бейкер справедливо на-
голошує, що впродовж усієї англійської історії свідоме творення дискурсу національної ідентичності було під 
контролем та патронатом держави, що сприяло створенню величезного текстуального апарату (great textual 
apparatus), який вибудовував концепцію англійської нації, в усі часи, за усієї складності питань міжетнічних 
відносин, невирішеності проблематики границь історичного розвитку та дивергентності народів, що населяли 
британські острови, для англійської політичної культури збереження власного минулого усвідомлювалось як 
сила (the guardianship of one’s past is power) [4]. 
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СТРАТЕГІЇ І ТАКТиКи ПЕРЕКОнАннЯ  
У ПРОМОВАХ ВІйСЬКОВиХ лІДЕРІВ УКРАЇни, ВЕлиКОБРиТАнІЇ ТА США

Стаття присвячена дослідженню комунікативних стратегій і тактик переконання військових лідерів 
України, Великобританії та США. Матеріалом дослідження слугували тексти промов. Авторка виокремлює 
спільні та відмінні риси вираження переконання в промовах військових лідерів зазначених в дослідженні країн. 

Ключові слова: стратегії і тактики, переконання, військовий лідер. 

Статья посвящена исследованию коммуникативных стратегий и тактик переубеждения военных лидеров 
Украины, Великобритании и США. Материалом исследования послужили тексты речей. Автор выделяет общие 
и отличительные черты выражения переубеждения в речах военных лидеров указанных в исследовании стран. 

Ключевые слова: стратегии и тактики, переубеждение, военный лидер. 

This article focuses on the research of communicative strategies and tactics of military leaders of Ukraine, Great 
Britain and the USA. The scripts of speeches are materials for the research. One more result of the research is a 
selection of common and different traits of expressing persuading in the speeches of military leaders of the countries, 
mentioned in the research. 

Key Words: strategies and tactics, persuading, military leader. 

У світі стрімкого розвитку ринкових відносин, винаходжень новітніх технологій та загострення конкурен-
ції кожного дня людство стикається з проявами переконання. Це відбувається на вулиці, у супермаркеті, на 
телебаченні, коли наводять аргументи стосовно того, чому цей чи інший продукт є кращим і чому варто при-
дбати саме його, чому необхідно діяти саме так, а не інакше. Отже, у сфері цивільних переконання є досить 
розповсюдженим прийомом у досягненні поставлених цілей. 

У військовій сфері переконання вичерпно не досліджене. Навіть питання про те, наскільки воно поширене 
з огляду на фактор військової дисципліни, вичерпно не з’ясоване. Отже, чи взагалі характерні для сфери вій-
ськових прояви переконання? Адже відомо, що якщо військові отримують наказ, вони повинні його виконати, і 
навряд чи ми зустрінемо такий випадок, коли офіцер переконує свого підлеглого виконати той чи інший наказ. 
У військовій сфері підлеглий не має права ставити під сумнів накази вищих за званням військовослужбовців, 
окрім тих, які порушують положення Конституції або інших нормативних документів. Але все ж таки існують 
випадки, коли переконання є ефективним прийомом і може розв’язати конфліктні ситуації або спонукати людей 
до дії. Крім того, важливість переконання у вирішенні питань військовими лідерами про припинення вогню під 
час військових дій відображається у збереженні життів. Питання також постає в тому, які мовні засоби є ефек-
тивними для найкращої реалізації стратегій і тактик переконання і за яких обставин. Вище сформульовані поло-
ження у проекції на соціальний і лінгвістичний контекст свідчать про актуальність теми нашого дослідження. 

Метою дослідження є виявлення спільних і відмінних рис у комунікативних стратегіях і тактиках пере-
конання українських, британських та американських військових лідерів. 

Матеріалом дослідження слугували промови військових лідерів України, Великобританії та США, зо-
крема, командувача Національної гвардії України генерал-полковника Полторак Степана Тимофійовича, ге-
нерала сера Пітера Вола, начальника штабу сухопутних військ Великобританії, генерал-полковника Френка 
Грасса, начальника бюро Національної гвардії США. 

З метою встановлення сутності і специфіки стратегій і тактик переконання військових лідерів зазначених 
країн звернемося до тлумачення поняття переконання, а також до визначень понять комунікативна стратегія 
і тактика, прийнятих за основу в нашому дослідженні. 

У новому тлумачному словнику української мови переконання визначається як «дія за значенням переко-
нувати: доводити що-небудь комусь, змушувати кого-небудь повірити у щось, погодитися з ким-, чим-небудь; 
умовляти зробити що-небудь; схиляти до якогось рішення» [1, с. 577]. Це поняття охоплює також деякі ознаки 
умовляння. Але на відміну від умовляння, переконання спрямоване більше на розум людини, а емоційність є 
другорядним чинником [2, с. 142]. Під час переконання адресант надає об’єктивну інформацію, а адресат оці-
нює її об’єктивно. Отже, переконання розглядаємо як різновид мовного впливу, коли адресант звертається до 
свідомості, почуттів і досвіду адресата з метою сформувати в нього певні установки. Успішність переконання 
залежить від різних факторів, таких як достовірність джерела інформації, тобто тієї людини, яка переконує; 
важливість проблеми, тобто переконливість поданого матеріалу; характер аудиторії, яку переконують. 

Переконання здійснюється через використання низки комунікативних стратегій і тактик. Слідом за О. С. 
Іссерс комунікативну стратегію визначаємо як комплекс мовних дій, спрямованих на досягнення комуніка-
тивної мети [2, с. 54], а тактику – як одну або декілька дій, що сприяють реалізації стратегії [2, с. 110]. 

Звернемося до визначення поняття промова. Промова – це усний виступ з метою висвітлення певної ін-
формації та впливу на розум, почуття й волю слухачів на службових нарадах, у ході дискусії, на урочистих 
зустрічах, презентаціях. Звідси вимоги до промови: логічна стрункість, емоційна насиченість, вольові імпуль-
си. Промова відрізняється від інших жанрів концентрацією ряду рис: емоційністю, чіткістю поставлених про-
блем, насиченістю, конкретністю, дієвістю, а також стислими часовими межами. Промови поділяють за ви-
дами: 1) мітингова; 2) інформаційна; 3) ділова; 4) виступ на зборах; 5) ювілейна (привітальна); 6) торгова [3, 
с. 25-27]. 

© В. О. Старух, 2014
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Перед тим, як перейти до результатів нашого дослідження, варто зазначити, що проаналізований матеріал 
є ювілейними або привітальними промовами. 

У святковій промові командувача Національної гвардії України генерал-полковника Полторак Степана 
Тимофійовича головною метою є вітання на адрес ветеранів і народу України зі святом Дня Перемоги [4]. 
Хоча промова й має святковий зміст, інтенція переконання зберігається: переконання ветеранів в тому, що 
про них пам’ятають, їх цінують: 1) Наш земний уклін усім, хто виніс роки окупації та пекло концтаборів, хто 
піднімав з руїн і відроджував рідний край. 

Особливий наголос робиться на те, що ветерани є прикладом для наступних поколінь: 2) Для нинішніх і 
прийдешніх поколінь Ваша ратна і трудова звитяга завжди буде величним прикладом патріотизму, муж-
ності і честі. 

Проводиться паралель між подіями минулого та сьогодення і виражається переконання в тому, що День 
Перемоги має важливе значення для країни: 3) Це свято сьогодні, як ніколи, нагадує нам про священний 
обов`язок − дорожити єдністю суспільства, знаходити шляхи до порозуміння, зробити все від нас залежне, 
щоб ніколи більше біда не прийшла на українську землю. 

Головною метою промови генерала сера Пітера Вола, який виконує обов’язки голови Генерального штабу 
армії Великобританії, є привітальні слова з нагоди 70-ти річчя відомої битви за Ель-Аламейн [6]. Переконання 
у важливості битви здійснюється через згадування широкого спектру країн, для яких ця битва має значення: 
1) This is the 70th anniversary and it was a key turning point of course of the Second World War, not just in Africa, 
but across the globe for British forces, for the Allies. (Цей день знаменується не тільки 70-ти річним ювілеєм, він 
також є ключовим переломним моментом в перебігу Другої світової війни не тільки для Африки, але й для 
усього світу, для британських військ, для союзників.). 

Саме люди створюють історію, тому переконання генерала полягає в тому, що найважливіше – це присут-
ність безпосередніх учасників битви: 2) Most importantly of course its fantastic to see those who took part and the 
families of those affected by it here in such numbers. (Звичайно ж найважливішою є пречудова нагода побачити 
велику кількість тих, хто брав участь у бойових діях, родини тих, кого зачепила війна.). 

Генерал переконує у важливості битви для майбутнього країни: 3)… the hope that we should derive from 
that as we look to the future as a nation and face more challenges. (…сподівання на те, що ми зробимо висновки з 
пережитого досвіду, дивлячись в майбутнє як нація, якій кидають все більше викликів.). 

Генерал підкреслює безцінність того досвіду, з яким діляться учасники битви, що виражає переконання 
у важливості життя таких людей: 4) It’s almost embarrassing to meet them to the extent that they are so humble 
and blase about what we would have regarded as life changing experiences had we been there in a tank, in an 
armoured car, on the gun line, or as sappers clearing fields, all of the things you read about when you study El 
Alamein were described to me by those who actually did it. It’s a unique experience. (Момент зустрічі з ними 
бентежить, адже те, що для нас було б досвідом, який кардинально змінив би життя: чи воювали б ми в 
танку, в броньованій машині, на лінії вогню, в ролі саперів, розміновуючи поля, вони сприймають з почуттям 
деякої сором’язливості через, на їх погляд, надмірну увагу до себе, але з полум’ям в очах. Отже всі події, про 
які ви читали, коли вивчали битву за Ель Аламейн, були описані мені тими, хто дійсно виграв цю битву. Це 
безцінний досвід.). 

Слова промови генерал-полковника Френка Грасса адресовані військовослужбовцям Національної гвардії 
США та військово-повітряних сил [5]. Він переконує у важливості Національної гвардії, позиціонуючи їх як 
найкращих: 1) Today’s National Guard is the best trained, equipped and led force since its inception in 1636. (По-
чинаючи з року свого заснування – 1636 і по сьогоднішній день Національна гвардія – це війська, які добре 
оснащені та екіпіровані, якими керують достойні командири.); 2) As Guardsmen and women, we proudly wear 
uniforms of the greatest military in the world. We are public reflections of these organizations, and as such must be 
fully accountable and always act with the highest integrity and honor. (Виконуючи почесну роль гвардійців, ми 
з гордістю носимо уніформу найвеличніших військових в усьому світі. Ми – це народне відображення цих 
формувань, саме тому ми повинні нести повну відповідальність за свої дії, зберігаючи при цьому чесність та 
гідність.). 

 У промові генерал-полковника виражається повна впевненість щодо можливостей Національної гвардії 
США: 3)… the Guard is capable of sustaining deployments and its operational role indefinitely. (… без сумні-
ву, Національна гвардія здатна підтримувати дислоковані війська та їх операційну міць.); 4) Additionally, 
emphasizing personnel readiness from all levels of command ensures we take care of people. Being ready is a benefit 
of membership. Personnel readiness matters to everyone. (Крім цього, наголос на готовності особового складу 
на усіх рівнях командування запевняє в тому, що ми дбаємо про людей. Готовність є перевагою членства у 
Національній гвардії. Готовність особового складу має значення для кожного.). 

Генерал-полковник також переконує у важливості праці кожного військовослужбовця для формування 
високоефективної армії: 5) I thank each of you, your families for the sacrifices you have made. Your hard work and 
dedication is the very reason the National Guard is outstanding! (Я дякую кожному з вас, вашим родинам за ті 
жертви, які ви робите. Саме ваша важка праця і відданість є причиною величності Національної гвардії!). 

Отже, у промові військового лідера України увага акцентується на прямому зв’язку минулого з теперішнім 
і майбутнім. Саме тому здійснюється переконання у важливості ратних справ і бойових подвигів, які зробили 
ветерани для добробуту України, тому їх життя – безцінне. 

У промові військового лідера Великобританії також спостерігається переконання у важливості впливу ми-
нулих подій на розвиток країни. Крім того, здобутки Великобританії важливі і для інших країн. Переконання 
також виражається у наголошенні на безцінності досвіду ветеранів. 
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У промові військового лідера США спостерігається переконання у безумовному лідерстві Національної 
гвардії на світовій арені. Кожен військовослужбовець важливий у структурі військ – на цьому факті наголо-
шується не один раз. 

У процесі дослідження виявлено, що переконання як вид мовного впливу відсутнє у військових статутах, 
але його використовують у промовах військових лідерів, зверненнях до особового складу, а також у повсяк-
денній неформальній комунікації. Спільним у промовах українських, британських і американських військо-
вих лідерів є імпліцитний характер переконання. Автори військових промов зазвичай не формулюють тезу 
переконання і не дають прямої аргументації – вони переконують, вітаючи особовий склад із певною подією чи 
святом, звертаючись до підлеглих із метою моральної підтримки тощо. Теза переконання подається в підтек-
сті як концепція промови. Відмінною рисою є наявність цільової настанови у створенні позитивного іміджу 
військових. Вона більш характерна для промов військових лідерів Великобританії та США. 

Отже, імпліцитний характер промов є інтернаціональним елементом, а індикатори його вираження – на-
ціональним. 

Перспективою дослідження вважаємо виявлення особливостей мовного вираження стратегій і тактик пе-
реконання у інших видах промов військових лідерів України та англомовних країн. 
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ІДЕОлОГІЧнІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКОнАннЯ У ПОлІТиЧнОМУ ДиСКУРСІ ДЕМОКРАТІВ 
(нА МАТЕРІАлІ ДЕБАТІВ)

У статті розглядаються та аналізуються стратегії переконання у політичному дискурсі демократів на 
матеріалі дебатів на мему реформування сфери охорони здоров’я через призму критичного дискурс-аналізу та 
концептуальної структури, запропонованої Т. ван Дейком. 

Ключові слова: ідеологія, позитивна самопрезентація, негативна презентація інших, звернення до влади. 

В данной статье рассматриваются и анализируются стратегии убеждения в политическом дискурсе 
демократов на материале дебатов по реформированию сферы здравоохранения через призму критического 
дискурс-анализа и концептуальной структуры, предложенной Т. ван Дейком. 

Ключевые слова: идеология, положительная самопрезентация, негативная презентация других, обраще-
ние к властям. 

This paper examines and analyzes the strategies of persuasion in the political discourse on the material of Democratic 
Candidates Debates on health care issue in the light of CDA and the conceptual framework proposed by T. van Dijk. 

Keywords: ideology, self positive-representation, other negative-representation, appeal to authority. 

Як стверджує професор Дж. Чартеріс-Блек: «незалежно від типу політичної системи, будь то диктатура, 
олігархія чи демократія, лідери завжди спиралися на слова, щоб переконати інших в перевагах свого управ-
ління державою» [1: 1]. Цей постулат актуальний і сьогодні. Широкий доступ до публічного дискурсу через 
ЗМІ та Інтернет відкрив політикам цілу низку можливостей для маніпулювання свідомістю людей, тому ви-
вчення мови в усіх її варіаціях є необхідною умовою для розуміння та освоєння підводних течій політичного 
життя, що можуть впливати на відчуття, емоції, переконання та погляди громадян. 

Найяскравішим прикладом експлуатації мови є передвиборчі гонки, коли кожен політик намагається пе-
ретягнути виборців на свій бік за допомогою усіх доступних йому методів, зокрема лінгвістичних засобів та 
прийомів переконання. Саме вони дозволяють передати аудиторії ідеологію та ідеї політичного діяча таким 
чином, щоб вони сприймались нею як свої власні. 

В даній статті ми спробуємо проаналізувати дебати представників від Демократичної партії, Б. Обама та Г. 
Клінтон, на тему реформування системи охорони здоров’я під час передвиборчої гонки 2008 року. Оскільки 
обидва сенатори відстоювали в своїх кампаніях загальні засади та ідеологічні погляди своєї партії, ми роз-
глянемо розбіжності в їхньому підході до їх презентування, щоб визначити ті персуазивні стратегії, до яких 
вони вдавалися у нелегкій боротьбі за керівну посаду Америки. Для цілей нашого аналізу ми звернемося до 
критичного дискурс-аналізу та використаємо концептуальну структуру, запропоновану Т. ван Дейком [2], 
головне місце в якій займає дихотомія між «позитивною самопрезентацією» (self positive-representation) та 
«негативною презентацією інших» (other negative-representation), яку можна зобразити у вигляді ideological 
square / «ідеологічного квадрату»:

Підкреслення Власних позитивних якостей
Акцент на Їхніх негативних рисах
Коректування Власних негативних сторін
Відвернення уваги від Їхніх позитивних ознак [2, с. 734]. 

Дебати кандидатів у президенти від Демократичної партії (сенатор Гілларі Клінтон) від 26 лютого 
2008 року. 

I think it’s imperative that we stand as Democrats for universal health care. I’ve staked out a claim for that. 
Senator Edwards did. Others have. But Senator Obama has not. 

…The difference between Senator Obama and myself is that I know, from the work I’ve done on health care for 
many years, that if everyone’s not in the system we will continue to let the insurance companies do what’s called 
cherry picking -- pick those who get insurance and leave others out. 

We will continue to have a hidden tax, so that when someone goes to the emergency room without insurance -- 15 
million or however many -- that amount of money that will be used to take care of that person will be then spread 
among all the rest of us... 

… What I find regrettable is that in Senator Obama’s mailing that he has sent out across Ohio, it is almost as 
though the health insurance companies and the Republicans wrote it, because in my plan there is enough money, 
according to the independent experts who’ve evaluated it, to provide the kind of subsidies so that everyone would be 
able to afford it… [5].

З самого початку даної промови Г. Клінтон зазначає важливість реформи у сфері охорони здоров’я, наголо-
шуючи на першочерговості цього питання для УСІХ демократів з нею в тому числі: «…it’s imperative that we 
stand as Democrats for universal health care. I’ve staked out a claim for that» (positive self-presentation). Посила-
ючись на підтримку Сенатора Дж. Едвардса та інших представників своєї партії (appeal to authority): «Senator 
Edwards did. Others have», вона робить різкий випад проти Б. Обами, не просто презентуючи його з негативної 
сторони (negative presentation), але відносячи його таким чином до чужих / out-group (categorization): «But 
Senator Obama has not». 
© Т. С. Стецик, 2014
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Наголошуючи на своїй досвідченості в даному питанні: «I know, from the work I’ve done on health care for 
many years», сенатор натякає, що Б. Обама не розуміє усієї суті справи (implication), а це може привести до не-
гативних наслідків для американського суспільства: «…if everyone’s not in the system… the insurance companies 
do what’s called cherry picking…» (metaphor), коли страхові компанії будуть працювати тільки на тих, хто 
задовольняє їх вимоги та залишати інших напризволяще, як збирачі фруктів, що вибирають тільки самі зрілі 
та здорові плоди. 

Сенатор Г. Клінтон розглядає питання медичного страхування не тільки зі сторони допомоги малозабез-
печеним. Вона заявляє: «We will continue to have a hidden tax…», що поставить людей зі страховкою у ситуа-
цію, коли вони муситимуть покривати витрати за медичне лікування неспроможних оплатити його самим із 
власної кишені (burden): «…that amount of money that will be used to take care of that person will be then spread 
among all the rest of us». Така позиція, певним чином, показує її солідарність з тими, хто може дозволити собі 
страховку, а незастрахованих перетворює на шахраїв, які користуються системою. 

На завершення своєї промови, Г. Клінтон висловлює жаль: «What I find regrettable…» (lexicalization) з 
приводу того, що в даному питанні сенатора Б. Обами виступає в ролі чужого серед своїх (comparison): «…
in Senator Obama’s mailing that he has sent out across Ohio, it is almost as though the health insurance companies 
and the Republicans wrote it», натякаючи таким чином на відсутність довіри до його слів (implication), тоді як 
її план є цілком реальним, що підтверджується незалежною оцінкою експертів: «…according to the independent 
experts who’ve evaluated it, to provide the kind of subsidies so that everyone would be able to afford it» (evidentiality). 

Дебати кандидатів у президенти від Демократичної партії (сенатор Барак Обама) від 26 лютого 2008 
року

Well, look, I believe in universal health care, as does Senator Clinton. And this is -- this is, I think, the point of 
the debate, is that Senator Clinton repeatedly claims that I don’t stand for universal health care. And, you know, for 
Senator Clinton to say that, I think, is simply not accurate. 

Every expert has said that anybody who wants health care under my plan will be able to obtain it. President 
Clinton’s own secretary of Labor has said that my plan does more to reduce costs and as a consequence makes sure 
that the people who need health care right now all across Ohio, all across Texas, Rhode Island, Vermont, all across 
America, will be able to obtain it. And we do more to reduce costs than any other plan that’s been out there. 

Now, I have no objection to Senator Clinton thinking that her approach is superior, but the fact of the matter is, is 
that if, as we’ve heard tonight, we still don’t know how Senator Clinton intends to enforce a mandate, and if we don’t 
know the level of subsidies that she’s going to provide, then you can have a situation, which we are seeing right now 
in the state of Massachusetts, where people are being fined for not having purchased health care but choose to accept 
the fine because they still can’t afford it, even with the subsidies. 

And they are then worse off. They then have no health care and are paying a fine above and beyond that [5]. 
Б. Обама розпочинає свій виступ з того, що наголошує на одностайності думок між ним та Г. Клінтон (як 

демократів, як людей, які приймають цю проблему близько до серця) щодо успішного проведення реформи в 
сфері охорони здоров’я: «I believe in universal health care, as does Senator Clinton», підкреслюючи при цьому, 
що прагнення останньої звинуватити його у небажанні боротися за покращення умов в даній сфері: «…Senator 
Clinton repeatedly claims that I don’t stand for universal health care» просто недоречне: «…is simply not accurate» 
(lexicalization). Таким чином, він не тільки презентує Г. Клінтон з негативної сторони (negative presentation), 
але й натякає (implication), що ніколи б не дозволив собі подібних висловлювань. 

Сенатор заявляє, що будь-хто може побачити переваги його плану, посилаючись при цьому на експертів, 
які як один: «…has said that anybody who wants health care under my plan will be able to obtain it». Більше того, 
він стверджує, що його план отримав схвальні відгуки від самого міністра праці (appeal to authority) за часів 
президентства Білла Клінтона: «President Clinton’s own secretary of Labor has said that my plan does more to 
reduce costs…». Цим випадом проти Г. Клінтон, адже вона неодноразово висловлювала захоплення своїм чо-
ловіком та його роботою, він ще раз підкреслює абсурдність її спроб дискримінувати і його самого, і його по-
гляди на дане питання (implication). Цікаво також відзначити, що, згадуючи «secretary of Labor», Б. Обама не 
називає імені міністра, а спеціально використовує присвійність задля підсилення ефекту сказаного: «President 
Clinton’s own secretary of Labor». Далі Б. Обама перечислює штати, де питання медичної допомоги є нагаль-
ним та невідкладним, закінчуючи при цьому словами: «all across America», прагнучи показати таким чином 
одностайність американського народу (consensus). В наступному реченні він не просто підкреслює позитивні 
сторони свого плану, але й відверто заявляє про його переваги над іншими, натякаючи при цьому на проект 
сенатора Г. Клінтон (implication): «And we do more to reduce costs than any other plan that’s been out there». 

Погоджуючись з ідеєю, що підхід Г. Клінтон до даного питання може розглядатися нею як кращий, він од-
разу ж зазначає (disclaimer), що не бачить реальних можливостей для здійснення нею задуманих кроків: «…
we still don’t know how Senator Clinton intends to enforce a mandate…», використовуючи при цьому займенник 
«we», ототожнюючи себе таким чином з американським суспільством. Далі Б. Обама ще раз підкреслює не-
визначеність ситуації (vagueness): «…and if we don’t know the level of subsidies that she’s going to provide…», 
наводячи аргументи не на користь плану Г. Клінтон (topos): «then you can have a situation… where people are 
being fined for not having purchased health care but choose to accept the fine because they still can’t afford it, even 
with the subsidies», що приводить до єдиного висновку: «And they are then worse off». 

Г. Клінтон, яка піднімає дане питання практично під час усіх дебатів, неодноразово заявляє, що вона дуже 
переймається цією проблемою, бере її близько до серця: «…let me start by saying that this is a passionate cause 
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of my public service» [3], «You know, health care reform and achieving universal health care is a passion of mine» 
[5], що охорона здоров’я є пріоритетним питанням для Демократів: «…it is so important that as Democrats we 
carry the banner of universal health care» [3], «So I think it’s imperative that we stand as Democrats for universal 
health care» [5]. Її точка зору відрізняється від поглядів Б. Обами, який вважає, що медичне страхування має 
бути обов’язковим для дітей, проте не для дорослих. 

Г. Клінтон вважає, що відсутність мандата, коли всі громадяни повинні мати страховку, приведе в кінце-
вому результаті до збільшення кількість незастрахованих людей, а отже й вартості страхування: «If you do not 
have a plan that starts out attempting to achieve universal health care, you will be nibbled to death, and we will be 
back here, with more and more people uninsured and rising costs» [4]. Вона, як і Б. Обама, говорить про скорочен-
ня вартості медичного страхування з метою доступу до нього тих, хто раніше не міг собі його дозволити, що 
стане достатньою підставою для людей купувати страховку. Крім того, для неї питання медичного страхуван-
ня не є винятково питанням співпереживання нещасним: «…every one of us with insurance will pay the hidden 
tax of approximately $900 a year to make up for the lack of insurance» [4]. 

Для Б. Обами, як і для Г. Клінтон, питання реформування сфери охорони здоров’я є пріоритетним в перед-
виборчій кампанії. Попри те, що сенатор наголошує на схожості їх планів щодо покращення ситуації: «About 
95 percent of our plans are similar» [3], між ними є й суттєва різниця, яка, на думку сенатора, полягає у тому, 
що Г. Клінтон прагне змусити кожного купувати медичну страховку, тоді як для нього головним залишається 
питання зменшення її вартості, адже тільки таким чином можна заохотити людей її придбати: «My belief is 
that if we make it affordable, if we provide subsidies to those who can’t afford it, they will buy it» [3]. 

Отже, порівнюючи виступи обох сенаторів, можна зробити висновок, що кожен з них, незважаючи на при-
належність до однієї партії, старається презентувати себе з якомога кращої сторони, применшуючи при цьому 
заслуги опонента, хоча Б. Обама робить це в дещо м’якшій манері, не протиставляючи себе так категорично 
Г. Клінтон (що вона робить по відношенню до нього). Усі приклади використання стратегій переконання під 
час дебатів також свідчать про ретельне їх планування та виважений підхід обох кандидатів до своїх перед-
виборчих кампаній. 
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РАМКОВІ ЕлЕМЕнТи ПРиВІТАннЯ й ПРОЩАннЯ В ІнАВГУРАЦІйнІй ПРОМОВІ

Статтю присвячено аналізу композиційних елементів жанру політичної комунікації – інавгураційної про-
мови Президента України. Визначено специфіку інавгураційної промови як ритуального жанру та описано її по-
чатковий та завершальний структурний компоненти. У статті проаналізовано форми звернення до адресата 
у вітальній частині та концептуальне навантаження завершальної частини інавгураційної промови. Виявлено 
комунікативну настанову на інтеграцію президента з народом у рамкових елементах інавгураційних виступів. 

Ключові слова: політична комунікація, політичний ритуал, інавгураційна промова, рамкові елементи, ін-
теграція. 

Статья посвящена анализу композиционных элементов жанра политической коммуникации – инаугура-
ционной речи Президента Украины. Определена специфика инаугурационной речи как ритуального жанра и 
описаны ее инициальный и заключительный структурные компоненты. В статье проанализированы формы 
обращения к адресату в инициальной части и концептуальная нагрузка заключительной части инаугурацион-
ной речи. Выявлено коммуникативную установку на интеграцию президента с народом в рамочных элементах 
инаугурационных выступлений. 

Ключевые слова: политическая коммуникация, политический ритуал, инаугурационная речь, рамочные 
элементы, интеграция. 

The article is devoted to the analysis of composite elements of the genre of political communication – inaugural 
speech of President of Ukraine. The specificity inaugural address as ritual genre and described its initial and final 
structural components. The article analyzes the forms of address to the recipient of the greeting and conceptual load of 
the final inaugural address. Discovered communicative guidance on the integration of the President and the people of 
the framework elements inaugural speeches. 

Key words: political communication, political ritual, inaugural speech, frame elements, integration. 

Актуальність статті зумовлена потребою лінгвістичних розвідок у галузі політичної комунікації, що в 
українському мовознавстві мають поодинокий характер (див. праці Н. В. Кондратенко [1], К. С. Серажим [2], 
Л. М. Синельникової [3]), проте за кордоном цей напрям належить до найперспективніших з огляду на мож-
ливість використання отриманих результатів у маніпулятивних технологіях та впливі на масову свідомість. 
Зарубіжні науковці (Т. А. ван Дейк, Р. Водак, О. С. Іссерс, А. П. Чудінов, О. Й. Шейгал та ін.) вивчають на-
самперед загальнотеоретичні проблеми політичної комунікації, сере яких основне місце належить сутнісним 
параметрам і механізмам реалізації політичного дискурсу. Одним з параметрів функціонування політичного 
дискурсу Н. В. Кондратенко вважає ритуалізацію [1, с. 38], репрезентативною формою якої в українській 
політичній комунікації насамперед є ритуал інавгурації президента та інавгураційна промова. О. Й. Шейгал 
відзначає таку жанрову особливість інавгураційної промови: «вона є не просто мовленнєвою дією, а й дією 
політичною» [5, с. 247]. 

Мета нашої статті – проаналізувати ініціальні та завершальні структурні компоненти інавгураційної 
промови українських президентів Л. Кучми, В. Ющенка, В. Януковича та П. Порошенка. Мета передбачала 
розв’язання таких завдань: 1) проаналізувати тексти інавгураційних промов українських президентів та ви-
явити рамкові елементи ритуального характеру; 2) виявити специфіку звернення до адресата як ініціального 
компонента інавгураційної промови; 3) з’ясувати особливості завершальної частини інавгураційної промови 
в аспекті її ритуальної функції та скерування на інтеграції мовця з адресатами. 

Об’єкт дослідження – вербальні аспекти ритуалу інавгурації українських президентів, предмет аналізу – 
рамкові елементи інавгураційних промов у виступах українських президентів з 1999 по 2014 роки. 

Інавгураційна промова як жанр ритуального політичного тексту створюється за чіткими правилами, що на-
самперед регламентують його структурно-композиційну будову. Це стосується наявності в тексті відповідних 
семантичних блоків, їхнє чергування та поєднання, використання рамкових елементів тощо. Обов’язковими 
елементами інавгураційної промови є етикетні формули привітання та прощання, що вважаємо рамковими 
елементами з огляду на їхнє ініціальне та фінальне розташування в тексті. В інавгураційних промовах україн-
ських політиках наявні певні варіативні способи подання цих обов’язкових структурних елементів. 

Привітання в інавгураційній промові є зверненням до аудиторії, якою виступає весь український народ і 
присутні під час інавгурації, тому апеляція до адресата вказує на те, до кого власне звертається новообраний 
президент. А поєднання в одному зверненні кількох адресатів потребує певного ранжування – від найважли-
віших адресатів до менш вагомих для мовця. Так, П. Порошенко вживає лише одну спільну номінацію адре-
сатів: Дорогі співвітчизники, від Львова до Донецька, від Чернігова до Севастополя! Уникаючи звернення за 
національною чи державною ознакою, мовець поєднує себе з адресатами як такими, що мають спільну Бать-
ківщину, наголошуючи на територіальному чиннику – названо міста, що є маркерами крайніх територіальних 
меж України на Заході та Сході, на Півночі та Півдні. Вибір Севастополя як українського міста вважаємо 
невипадковим, оскільки таке звернення підкреслює ставлення нового президента до мешканців Криму як до 
українських громадян. Цей принцип інтегрованості народу України, що не лише об’єднані спільною терито-
рією і державою, а спільним походженням, актуалізовано в основному тексті промови, коли П. Порошенко 
звертається окремо до російськомовних громадян, використовуючи російську мову: Дорогие наши братья и 
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сестры, сограждане! Тут наголошено на історичній і родинній близькості українців і росіян, які проживають 
в Україні, при цьому немає жодної вербалізації національного чинника. Маркером апеляції до російсько-
мовних громадян є лише мова звернення, тоді як звертання вказує на найвищу близькість мовця та адресата: 
«брати і сестри». Такий тип привітання в інавгураційній промові уможливлює реалізації функції інтеграції 
як основної в ритуалі інавгурації: адресати мають відчувати себе єдиною спільнотою, до якої причетний і 
мовець. Уникання національно орієнтованих звертань зумовлено складною політичною ситуацією в країні 
під час виборів П. Порошенко, тому обрана форма є найбільш вдалою для толерантного ставлення до усіх 
громадян України, до яких і звертається президент. 

Більшість українських президентів під час інавгураційної промови також не використовували номінації 
«український» та «українці», звертаючись до аудиторії узагальнено. Так, у промові Л. Кучми в 1999 році на-
явні два звернення, проте обидва схожі між собою. Перше має двочленну структуру: Шановні співвітчизники! 
Високоповажні зарубіжні гості! Спочатку мовець звертається до співвітчизників – громадян України, а по-
тім до запрошених гостей, що визначає його пріоритети вже на рівні рамкових елементів. Удруге Л. Кучми 
вживає таку ж структурну форму: Дорогі співвітчизники! Шановне зібрання!, проте змінює епітет «шановні» 
на «дорогі», що маніфестує менший ступінь офіціальності промови, а замість звертання до зарубіжних гостей 
подано узагальнену формулу, яка дає змогу охопити усіх присутніх офіційних осіб. У такий спосіб мовець 
розмежовує адресатів – співвітчизників, наближаючись до них, – і запрошених гостей, дистанціюючись від 
них. Така форма привітання є достатньо узагальненою, тому охоплює усіх можливих адресатів. 

У звертанні в промові В. Януковича скопійовано двочленну структуру привітання і навіть один з його 
компонентів, але пріоритети обрано інші: Шановні народні депутати! Дорогі співвітчизники! Виголошуючи 
інавгураційну промову у Верховній Раді, В. Янукович насамперед звернувся до присутніх там депутатів, а 
лише потім до співвітчизників, що одразу визначило ступінь вагомості відповідних адресатів для мовця. За-
галом апеляція до народних депутатів, присутніх під час інавгурації за чинними вимогами, на нашу думку, 
є зайвою, вона не додає інавгураційній промові додаткової впливовості і жодним чином не сприяє інтеграції 
суспільства. Навпаки, надання пріоритету народним депутатам в адресації створює ефект їхньої винятковості 
на противагу другорядності українського народу. 

Єдиним президентом, який актуалізував національний чинник у промові, був В. Ющенко: Дорогий мій 
український народе, гості, шановна українська громадо, шановний український Хрещатику і Майдане! Він 
єдиний виголошував інавгураційну промову не у Верховній Раді, а на Майдані Незалежності в Києві, тому і 
перелік адресатів значно розширився. Загалом в одному звертанні подано п’ять адресатів, починаючи від уза-
гальненого офіційного найменування «український народе» до конкретного звернення метонімічного харак-
теру «Хрещатику» і «Майдане». Пріоритет надано українському народу як найважливішому адресату, після 
цього йде звернення до гостей, на третьому місці знову повторюється звернення за національним критерієм, а 
на останньому – метонімічні адресації. Вважаємо недоцільним повторення адресації «український народ» та 
«українська громада», оскільки немає логічним підстав для розмежування цих спільнот та узагальнених адре-
сатів, а виокремлення їх на початку інавгураційної промови дає підстави вважати, що В. Ющенко розмежовує 
ці поняття. Цілком логічним є використання звертання до гостей (без жодних епітетів), але оригінальним 
елементом вважаємо апеляцію до присутніх на Майдані Незалежності та Хрещатику. При цьому вибір мето-
німічної форми звернення, на нашу думку, деперсоніфікує адресатів – людей, які зібралися під час інавгурації 
на Майдані Незалежності та на Хрещатику в Києві. З іншого боку, виокремлення таких адресатів актуалізує 
роль політичних подій 2004 року та їхніх учасників у тому, що В. Ющенко став президентом. Однак наголо-
шення на національного критерії адресації, а також пріоритетне звернення до учасників «помаранчевих» по-
дій, присутніх на Майдані Незалежності, певною мірою звужує коло потенційних адресатів. У такий спосіб В. 
Ющенко звертається переважно до тих, хто його підтримував, а не до всіх співвітчизників, тому, незважаючи 
на перелік кількох груп адресатів, звернення не відповідає основному принципу інтеграції народу. 

За синтаксичної структурою більшість формул звертань мають двочленну будову: «ад’єктив+звертання». 
При цьому ад’єктивний компонент семантично обмежений – це прикметники «дорогий» і «шановний» (80%), 
та поодинокі випадки використання прикметників «високоповажний», «український», «народний», «зарубіж-
ний». Частотні ад’єктиви мають етикетний характер, що визначає ритуальність звернення до адресата в інав-
гураційній промові. Власне звертання здебільшого є субстантивом – іменником у формі кличного відмінка (у 
множині збігається з формою називного відмінка), що називає сукупність людей за родинним, дружнім або 
територіально-державним критерієм: співвітчизники, друзі, брати і сестри, народ, громада, зібрання. Струк-
турно переважає саме двочленна форма звернення, інші мають поодинокий характер. Отже, обрані форми в 
ініціальних рамкових компонентах текстів інавгураційних промов українських президентів мають виражений 
ритуальний характер. 

Завершальним рамковим структурним компонентом є етикетна форма прощання, що має в інавгураційних 
промовах певну специфіку. завершення промови є важливим композиційним і змістовим елементом, тому ви-
окремлення в ньому базових змістових позицій дає уявлення про програмні цілі майбутнього президента. В 
усіх без винятку проаналізованих інавгураційних промовах наявне звернення до вищої божественної сили, 
що вказує не лише на релігійну визначеність президентів, а й їхнє бачення України як християнської держави. 
Так, Л. Кучма уперше використав подібну формулу: Хай Бог додає нам сил у цій святій справі! Ця фраза була 
останньою в його промові, тому потрібно наголосити на поєднанні державних і релігійних цінностей як базовій 
програмі новообраного голови країни. Боже благословення, без якого в християнському світі, не починається 
жодна добра справа, також необхідне й президента для його перших кроків на цій посаді. Проте мовець заявляє 
про те, що він розраховує на підтримку вищих сил не як президент, а як один з громадян України, він поєднує 
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себе з адресатами і закликає усіх слухачів до спільної «святої» справи, у якій допоможе Господь. Така пози-
ція характерна для усіх без винятку президентів під час інавгурації, що вважаємо актуалізацією сакрального 
складника інавгурації як політичного ритуалу. В. Янукович, політичний імідж якого ґрунтувався, між іншим, 
на образі «православного президента» завершує свій виступ фразою: І хай у цьому праведному устремлінні нам 
допоможе Господь! Проте і тут маємо актуалізацію принципу інтеграції, оскільки мовець поєднує себе з адре-
сатами, з народом України. Вище благословення стало невід’ємним атрибутом прикінцевої частини інавгура-
ційної промови і в наступних виступах: у П. Порошенка апеляція до Бога нагадує елемент молитви: Мир нам! 
Нехай нас благословить Господь! Сугестивна сила молитви, описана в працях І. Ю. Черепанової [4, с. 97–105], 
має вплив на свідомість і підсвідомість реципієнтів і надає інавгураційній промові сакрального змісту, тому 
після завершення її сприймають не лише як ритуальний, а й певною мірою як священний текст. У В. Ющенко 
елемент сакральності поєднано у прикінцевій частині з національним символізмом, що загалом характерно для 
його інавгураційного виступу: Слава вам кожному! Слава Господу Богу і слава Україні! В одному висловленні 
поєднано «слава Богу» і «слава Україні», що посилює сакральний потенціал національного складника у про-
мові В. Ющенка. При цьому підвищується семантичне навантаження гасла «Слава Україні!», яке з’явилося на 
початку ХХ ст. за часів УНР, але пізніше разом з другою частиною «Героям – слава!» його почали використову-
вати як гасло УПА. За часів незалежності України цей вислів став ототожнюватися з українським патріотизмом 
і націоналізмом, оскільки його вживають як привітання серед українських патріотів. Залучення гасла (першої 
частини) до президентської риторики фіксуємо в інавгураційній промові В. Ющенко, проте тоді воно ще не 
набуло масштабного поширення, як в останні роки. У виступі П. Порошенко після звернення до Господа також 
звучить «Слава Україні!», яким і завершується промова. Потрібно зазначити, що в інавгураційних промовах 
наявна лише перша частина гасла, тому його походження не пов’язано з достатньо суперечливою діяльністю 
УПА, а актуалізує лише патріотичні настанови новообраних президентів України. 

Крім інваріантних звернень до Бога в усіх промовах та використання патріотичних гасел в останні роки, 
завершальна частина інавгураційної промови містить узагальнювальну частину, що концептуально виражає 
основну ідею промови. У Л. Кучми це формулювання власної позиції щодо віри в майбутнє країни: Я вірю в 
Україну, в її яскраву зорю щасливу долю, в добробут і процвітання свого народу. І в ім’я цього буду працю-
вати. Президент висловлюється від власного імені, не об’єднуючи себе з народом, а виступаючи окремою 
мовною особистістю, яка формулює власне кредо. Саме тому в цій частині переважають займенники 1-ої осо-
би однини, на відміну від основного тексту виступу, де політики здебільшого послуговуються «ми»-формами. 
Лише в промові П. Порошенка множинна форма залишається незмінною: Ми – народ, що був одірваний від 
своєї великої Батьківщини Європи – повертаємося до неї. Остаточно і безповоротно. Тут сформульовано 
основну ідею виступу – курс на євроінтеграцію, тому і вжито форму множини, оскільки мовець представляє 
спільну для нього та адресатів мету. Проте більшість президентів завершують інавгураційну промову сво-
їм особистим зверненням до адресатів, вживаючи форми однини. Так, В. Ющенко, повторюючи звертання, 
вжиті на початку і впродовж виступу, використовує імператив і форми 2-ої особи однини для діалогічного 
звернення, однак вживання займенника «мої» створює ефект певного протиставлення, напр. : Все що задума-
но, шановні мої друзі і співвітчизники, збудеться! Вірте в Україну, любіть Україну, служіть Україні! Така 
політична риторика передусім характерна для передвиборчої кампанії з її імперативними гаслами-закликами, 
але в інавгураційній промові має невелику семантичну вагу, виконуючи частково ритуальні функції. Риторич-
ний прийом – залучення паралельних синтаксичних конструкцій – посилює сугестивний потенціал останніх 
висловів, але «працює» на фатичність комунікації, мінімізуючи її інформативність. Однак фатика промови 
й підтверджує ритуальність інавгураційної промови. У завершальній частині виступу В. Януковича наявні 
форми 1-ої особи однини та займенник «наш»: Я сподіваюся на вашу підтримку, а також на підтримку 
міжнародної спільноти, яка прагне бачити нашу країну сильною і стабільною. Така рівновага вказує на те, 
що, з одного боку, мовець виступає від власного імені, не поєднуючи себе з адресатами (я / ваша підтримка), 
а з іншого боку, – завершує виступ з інтеграційним елементом (наша країна). Отже, завершальна частина 
інавгураційної промови передає основну ідею виступу й підпорядкована принципу інтеграції з народом, що 
виражається у переважному використанні граматичних форм 1-ої особи множини. 

Рамкові компоненти інавгураційного виступу мають виражений ритуальний характер та виконують ети-
кетну й сакральні функції. Насамперед вони орієнтовані на вираження семантики інтеграції президента з 
народом, що репрезентовано як на лексичному, так і на граматичному рівнях. Перспективи дослідження 
полягають у подальшому текстовому аналізу інавгураційної промови як ритуального жанру політичної кому-
нікації з метою виявлення як внутрішньотекстової специфіки виступів українських президентів, так і комуні-
кативно-прагматичних характеристик політиків як мовних особистостей. 
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УЗАГАлЬнЕнА ДЕфІнІЦІЯ ТА фУнКЦІОнАлЬнІ ОЗнАКи  
АнГлІйСЬКОЇ фОлЬКлОРнОЇ ЗАГАДКи

У статті шляхом аналізу існуючих у науковій літературі поглядів автором уточнено узагальнену дефіні-
цію загадки, на основі якої обґрунтовано ієрархічно супідрядну систему її функціональних характеристик, по-
кликану виконувати роль теоретичного підґрунтя для здійснення адекватного наукового опису особливостей 
взаємодії просодичних засобів її реалізації. 

Ключові слова: дефініція загадки, система функціональних характеристик, загальнодидактична функція, 
функціонально-прагматичне спрямування. 

В статье путем анализа существующих в научной литературе взглядов автором уточнено обобщенную 
дефиницию загадки, на основе которой обосновано иерархически соподчиненную систему ее функциональных 
характеристик, призванную выполнять роль теоретической основы для осуществления адекватного научного 
описания особенностей взаимодействия просодических средств ее реализации. 

Ключевые слова: дефиниция загадки, система функциональных характеристик, общедидактическая 
функция, функционально-прагматическое направление. 

In the article the author specifies the definition of a riddle by means of analyzing views known in scientific literature. 
This definition serves as a basis for the substantiation of a hierarchically subordinate system of the riddle functional 
characteristics. The system is intended to function as a theoretical foundation for accomplishing an adequate scientific 
description of prosodic means’ interaction in the riddle actualization. 

Keywords: definition of a riddle, system of functional characteristics, common didactic function, functional 
pragmatic orientation. 

Практика фонетичних досліджень свідчить, що для адекватного наукового опису специфіки просодичного 
оформлення фольклорних текстів важливо спиратися на їхні загальнофункціональні ознаки з урахуванням 
конкретної прагматичного спрямованості. Проте проведений нами попередній огляд праць, спрямованих на 
вивчення лінгвістичних ознак загадки як окремого жанру фольклорних текстів малої форми та її існуючих де-
фініцій показав відсутність відповідних узагальнень, необхідних для ефективного вирішення цього питання. 

Тому метою нашої праці є підвищення ефективності дослідження просодичних особливостей тексту за-
гадки шляхом систематизації її функціональних ознак та уточнення дефініції. 

Відомо, що у межах крос-жанрових порівнянь дослідники мають певні суперечності щодо однозначного 
визначення жанру загадки. Ранні трактування загадки, що порівнюють її з метафорою [27, с. 111], з достат-
ньою вірогідністю можна пов’язувати з працею Аристотеля [2, с. 117], який, імовірно, був першим, хто дав 
саме таке визначення загадці. У класичній традиції спираються, здебільшого, на дефініцію, запропоновану 
Г. Парисом, який називав загадку метафорою або групою метафор, що не типові для повсякденного вжитку і 
пояснення яких не є очевидним (цит. за [40, с. xiii]). 

Уважається, що найбільший внесок у вивчення загадки було зроблено А. Тейлором [37], який запропону-
вав класифікацію англійських загадок та визначення загадки як такої, що порівнює об’єкт з іншим повністю 
відмінним від нього об’єктом [27, с. 111]. З цього приводу ряд дослідників пов’язує походження загадок із 
«умовним мовленням» [1, с. 56], таємним мовленням, коли людина міркувала певними поняттями й уявлен-
нями або не мала можливості відкрито говорити про речі [11, с. 382]. 

З перебігом часу загадка досліджувалась фольклористами з позицій еволюції її жанру [19, с. 14-60; 33], зв’язку 
й порівняння з іншими різновидами фольклорних текстів малої форми [12, с. 260; 24; 25; 30; 33], формування 
тексту загадки як перетворення/трансформації давніх міфологічних текстів [75, с. 70], розмежування фольклор-
ної та літературної загадок [40, с. xvi-xviii; 31; 37]. Крім того, зверталася увага на особливості структурної по-
будови загадки [4; 5; 6; 27], її формальні ознаки [37], специфіку загадок різних етнічних груп [26; 31; 4; 16, с. 78-
80] та їхнє функціональне призначення [12, с. 254-257; 21; 24; 19, с. 61-113]. При цьому у межах лінгвістичного 
підходу здійснено визначення статусу загадки як паремійного жанру [14], участі мовних засобів її оформлення 
[29; 34; 35], порівняльне вивчення лінгвістичного абсурду в текстах російських й англійських народних загадок 
[17], встановлено особливості актуалізації анаграм у текстах загадок [18, с. 232-237], когнітивних механізмів 
денотації загадки [13], розглянуто специфіку загадок як одиниць вторинної номінації [22; 9] тощо. 

На жаль, серед дослідників до теперішнього часу немає одностайної думки щодо статусу загадки як фоль-
клорного жанру. Суперечки розгортаються навколо думок, чи має цей статус визначатися на основі струк-
турних елементів загадки, чи її функції, сфери вжитку або мовленнєвого контексту, в якому вона з’являється. 
Так, у площині семантики загадку пропонується визначати як текст, денотатом якого слугує певний об’єкт, 
який у самому тексті явно не названий [5, с. 166]. 

Г. Л. Пермяков відносить загадки до надфразових паремій, які відтворюються двома учасниками діалогу, 
визначаючи їхню першу частину (власне загадку) як синтетичну паремію [12, с. 247–248, 266], та зазначає, що 
за характером тематики вони є багатотемними пареміями [там само, с. 269]. 

У межах когнітивно-прагматичного опису загадка висвітлюється як паремійний жанр, що являє собою 
конструкцію «запитання-відповідь» і характеризується поліфункціональністю з погляду комунікативного 
призначення, а також має ознаки висловлення й тексту. Крім цього, наголошується [14, с. 134], що провідною 
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когнітивно-прагматичною функцією загадки є образно-логічна, тобто функція формування у свідомості носіїв 
мови логічних кліше, наповнених традиційними для культури образами в їх нетиповій «метафорично-твор-
чій» ролі. В інших працях (див., напр., [20, с. 2]) загадка розглядається як особливе дискурсивне утворення, 
або як стандартизований чи клішований діалог, що відтворюється за певними правилами й принципами. 

Згідно з поглядами значної кількості дослідників [7, с. 264; 10, с. 256; 24, с. 177; 36, с. 294–295], загадка 
трактується як короткий хитромудрий алегоричний чи метафоричний опис певного предмета або явища, який 
пропонується як питання для відгадування. Фрагментарні вказівки на когнітивно-креативну природу функці-
онування загадки неважко знайти у працях [6, с. 284; 14, с. 134; 13; 32, с. 204]. 

Щодо існуючих різновидів загадок, то А. Тейлор [38, с. 1] групує їх у п’ять класів: 1) власне загадка (the true 
riddle / the riddle); 2) загадка-спасіння, або загадка-змагання (the neck-riddle); 3) арифметична загадка-задачка (the 
arithmetical puzzle); 4) дотепне запитання (the clever question); 5) головоломка-каламбур (the conundrum). Він наголо-
шує при цьому на доцільності дослідження першого різновиду загадок – власне загадок, які на відміну від художніх 
чи літературних мають описову народну сутність. Таке бачення поділяють автори ряду праць [26, с. xxxiii; 21]. 

Цікавим для нашого розгляду є й те, що, звертаючись до напрацювань А. Аарне [23] і С. Томсона [39], ав-
торка роботи [33, с. 165] наголошує на доцільності створення міжнародного індексування загадок, подібно до 
індексу сюжетів казок. Саме вирішення цього питання і може зробити свій внесок у виконуваний нами пошук 
системи функціональних і структурних ознак фольклорних текстів загадки. 

Важливо розуміти, що функціональні особливості загадки зумовлюються необхідністю залучення під 
час її відгадування креативно-асоціативного механізму когнітивної діяльності реципієнта. Утім, аналізуючи 
структурно-смислову конструкцію загадки, неважко переконатися в тому, що вона підпадає під відоме мірку-
вання Ю. Лотмана [8, с. 150], відповідно до якого в загальній системі культури тексти виконують дві основні 
функції: адекватну передачу значень і породження нових смислів. 

При всьому здавалося б розмаїтті аспектів розгляду та визначення дієвих функцій загадки, її дидактична 
функція безперечно визнається дослідниками головною [14, с. 132; 15; 28, с. 11]. Крім того, не викликає сум-
ніву й поліфункціональність фольклорної загадки. Виходячи з цього, вбачається досить логічним наведений у 
праці [14, с. 130–133] описовий розгляд таких функцій загадок, як дидактична, ритуально-ігрова, ритуально-
магічна, когнітивна, моделююча, образно-нормативна, образно-логічна та ін. 

Разом з тим згаданий описово-цитатний матеріал не зведено, на жаль, навіть у просту логічну або графічну струк-
туру. І тим не менш завдяки цій праці, ми отримуємо достатній термінологічний матеріал для наближеного з’ясування 
сутності комунікативних підфункцій загадки, покликаних брати участь у реалізації її загальнодидактичної функції. 

Отже, якщо докласти зусилля до здійснення більш ретельного аналізу підфункцій загадки, то їхня кіль-
кість не вичерпає, а навіть ускладнить проблему визначення традиційно надійної трирівневої системи її про-
відних функцій. Для практичного вирішення цього питання достатньо, на наш погляд, у якості першого кроку 
уточнити узагальнене визначення жанру загадки. 

У результаті зазначеного визначення нами отримано таке трактування: загадкою слід уважати особли-
вий фольклорний жанр, текст мікродіалогу якого має креативно-повчальну спрямованість та розважаль-
но-тренувальне функціональне призначення, що реалізується на основі асоціативно-креативного механізму 
переосмислення знання, наявного у свідомості реципієнта. 

За цих умов, неважко дійти висновку про те, що система провідних функцій загадки має бути побудованою 
на такій їхній ієрархічній супідрядності: загальнодидактична функція → креативно-повчальна спрямованість 
→ розважально-тренувальне функціональне призначення. 

Проведений аналіз дозволяє вважати, що обґрунтована таким чином векторна ієрархічно супідрядна систе-
ма функціональних характеристик англійської фольклорної загадки здатна слугувати елементом теоретичного 
знання для здійснення адекватного наукового опису особливостей взаємодії просодичних засобів її реалізації. 
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ГЕнДЕРний АСПЕКТ У ДиСКУРСІ СПОРУ  
(нА МАТЕРІАлІ ХУДОжнІХ ТВОРІВ УКРАЇнСЬКОЇ ТА АнГлІйСЬКОЇ лІТЕРАТУРи)

У статті досліджуються проблеми, пов’язані із вивченням гендерних особливостей мови у дискурсі спо-
ру. Автор приходить до висновку, що параметри спору в українській художній літературі відрізняються від 
параметрів, які використовують автори англійської художньої літератури. 

Ключові слова: гендер, мовленнєва поведінка, мовленнєвий етикет, кінесика, конфлікт. 

В статье исследуются проблеми, связанные с изучением гендерных особенностей языка в дискурсе спора. 
Автор приходит к выводу, что параметри спора в украинской художественной литературе отличаются от 
параметров, которые используют автори английской художественной литературы. 

Ключевые слова: гендер, языковое поведение, разговорный этикет, кинесика, конфликт. 

This article focuses on peculiarities of gender in the dispute discourse. The author came to a conclusion that 
characteristics of dispute in the Ukrainian belles-lettres, used by Ukrainian writers differ from the English one. 

Key words: gender, language behavior, conversational etiquette, kinesics, conflict

Проблема вивчення гендерних особливостей мови на матеріалі ситуації спору пов’язана з появою нового 
напряму мовознавства – лінгвістичної гендерології. Причиною формування цього напряму стали зміни в соці-
альному житті: підвищення активності жінки в сьогоднішньому суспільстві, участь жінок у всіх сферах діяль-
ності. Гендерна проблематика складна і багатогранна. Ця галузь мовознавства почала розвиватися в 70-х роках 
з появою феміністичного руху в розвинених західних країнах, проте і в нашу добу гендер у мовознавстві пере-
буває у стані становлення, експериментальних пошуків і, звичайно, помилок. Знайти відповіді на всі складні і 
дискусійні питання в названій царині може тільки ретельний аналіз мовної поведінки жінок у різних типах дис-
курсу, зокрема в конфліктному. Актуальність обраної теми пояснюється її відповідністю напрямам сучасних 
наукових досліджень мови, важливістю виявлення специфіки мовної поведінки жінок у ситуації конфлікту. 

На сьогодні з’явилося багато робіт, у яких досліджується гендерні аспекти мови. У наукових джерелах 
обґрунтоване визначення самого поняття гендер, яке стало загальновизнаним. Як відомо, гендер – це соціаль-
на стать, яка синтезує культурне і біологічне в людині [1]. Незважаючи на велику кількість наукових праць, 
присвячених гендерній тематиці, багато питань ще не висвітлені вичерпно. До них належить і питання про 
гендерний аспект спору. 

Мета цієї роботи – виявити специфіку поведінки жінок у ситуації спору. 
У наукових працях переконливо доведено, що від гендерних особливостей не можна відмовитися: вони 

закладені в природі людини. Багатовікова історія людства виробила свій погляд на соціально-статусні ролі 
чоловіків і жінок, дала свої оцінки, які, на жаль, підтримуються все ще існуючими дискримінаційними со-
ціальними нормами і установками. На думку І. Г. Ольшанського, мова як виявляє, так і невілює гендерні 
відмінності. Такого типу баланс склався в процесі тривалого формування мовленнєвої системи, становлення 
національних норм. Гендерний підхід не може бути антиісторичним, спрямованим тільки на виявлення яко-
гось моменту суспільної зацікавленості, іноді перебільшеної і кон’юктурної [3]. 

Будь-яке явище розглядається на прикладі чогось. Це може бути якийсь предмет, істота, інформація і т. ін. 
Гендерні аспекти мови доцільно розглядати на прикладі певної мовленнєвої ситуації. У нашій роботі обрана 
ситуація спору. 

Поняття «спір» має багато значень. Для всіх зафіксованих у словниках значень спільним є протиборство, 
наявність розбіжностей у поглядах учасників спору та відсутність єдиної думки у них. Якщо ж зробити за-
гальне визначення поняття, то можна сказати, що спір – це будь-яке зіткнення несумісних думок, під час якого 
кожна сторона відстоює свою правоту. Спори можна класифікувати за кількістю і метою учасників. Звичайно, 
що у кожної людини свій характер, тому поведінка різна: важко передбачити як поведе себе той чи інший 
учасник спору. Проте, цілком логічно припустити, що попри всі індивідуальні розбіжності все ж існують 
певні спільні гендерні ознаки мовної поведінки. 

У цій роботі мовленнєва поведінка аналізувалася за такими параметрами: гендерний чинник у модифікації 
структури спору, аргументація спору, мовні засобі переконання і невербальні елементи спору. 

Дослідження засвідчило, що параметри спору в українській художній літературі відрізняється від параме-
трів, які використовують автори англійської художньої літератури. 

Перша ж відмінність стосується типу спору: в українській літературі найбільш зустрічається спори на 
побутові теми, а в англійській – спір заради встановлення істини і спір заради переконання. На відміну від 
англійської літератури, в структурах спорів, представлених в українській літературі, виявлено набагато біль-
ше порушень. Так, у спорах носіїв української мови відсутня комунікативна стратегія ввічливості. Можна 
зазначити ще одну тенденцію спорів, описаних в українській літературі: в них частіше беруть участь жінки, 
вони більш емоційні ніж чоловіки. В англійській художній літературі в спорах частіше беруть участь герої 
емоційні, тобто це залежить від характеру учасників спору, а не від статі. 

У роботі було досліджено питання про вибір аргументів у спорі. Звернемося спочатку до спорів україн-
ської художньої літератури в гендерному аспекті. Наприклад, аргументи жінок: «Гляди, щоб тобі і справді 
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не повилазило…», «не мети свого сміття, бо я тебе ним колись нагодую…», «Не мети до порога, бо візьму 
тебе за шию, як кішку та натовчу мордою в сміття…» Як бачимо, це переважно доводи від погроз. А ось 
аргументи чоловіків:»Йдіть, бабо, бо як не підете, то я вас силою потягну…», «коли хочеш, то я й тобі носа 
втру», «Як візьму налигача, то я вас обох обчухраю». Можна сказати, що об’єднує їх те, що це психологічні 
аргументи, якщо точніше – погроза, проте і в цьому випадку гендер проявляється по-різному. Жінки свої по-
грози пов’язують із сміттям, можливими фізичними негараздами (щоб тобі не повилазило). Чоловіки апелю-
ють до сили, силового впливу. 

У англійській художній літературі, на відміну від української, немає таких психологічних аргументів, як 
погроза чи кулак, вони більш мирні. Наприклад, психологічний аргумент чоловіка, представника високого 
соціального прошарку суспільства: «adopt you as my daughter and settle money on you…», «would you rather 
marry…»? «Think of chocolates, and taxis, and gold, and diamonds» [6]. Як видно жодної погрози, лише обіцянки. 
Якщо аналізувати аргументи жінок, то можна виділити суто «жіночий» психологічний аргумент, зроблений 
дівчиною неосвіченою: «Every girl has a right to be loved». Отже, на вибір аргументів не завжди впливає ген-
дерний аспект, а частіше освіта і характер комуніканта. І в спорах обох мов використовується більше психо-
логічних аргументів, бо вони більш дієві. 

Мовні засоби спорів як англійської, так і української художньої літератури, було умовно поділено на дві 
групи: мовні засоби авторських коментарів та мовні засоби діалогічних висловлювань персонажів. Розгляне-
мо їх окремо. 

Спочатку проаналізуємо спори в українській художній літературі. Передусім дамо коротку характеристи-
ку мовним засобам авторських коментарів. Аналіз дозволив виділити мовні засоби, з допомогою яких автор 
описує емоційний стан чоловіків: «крикнув», «сказав і зблід на виду», «сказав блідий неначе смерть», ‘спалах-
ну полумям», «зблід на виду», «червоні губи побілілі наче полотно» [2]. Порівняємо з мовними засобами, які 
стосуються жінок: «обізвалась», «крикнула», «одказала», «зарепетувала не своїм голосом», «крикнула на всю 
хату», «ляснула», «сказала з злістю [2]. У цій групі мовних засобів гендерний чинник відіграє свою роль, бо, 
як можна відзначити, при описі жіночих емоцій, автор вживає лексичні одиниці із семантикою сили і дина-
мічності голосу. Майже ідентично автор описує кінесику героїв. 

Розглянемо мовні засоби діалогів, проаналізувавши слова, які провокують розвиток конфлікту. Напри-
клад: «Геть собі к нечистій матері», «велика пані», «візьму за шию, як кішку», «натовчу мордою в сміття», 
«покаляєш золоті підківки», «А зас» [2]. Як бачимо, чинниками конфлікту є порушення формул мовленнєвого 
етикету, протиставлення, вживання інтерактивних фразеологічних зворотів із грубим забарвленням. 

Перейдемо до розгляду мовних засобів, які вживають в англійській художній літературі. Візьмемо до аналі-
зу слова автора: «with melancholy resignation», «jumping up», «tolerantly», «rising and following him», «bounding 
up again», «he throws himself ungraciously on the ottoman with his face towards the windows»[6]. На відміну від 
українських авторів, англійці для опису емоційного стану не використовують кольороназви, багато уваги 
приділяють кінетиці і емоціям. Про розвиток конфлікту свідчать лексичні одиниці з семантикою тональності 
і варіювання голосу. Наприклад: «patiently», «suddenly resorting to the most thrillingly beautiful low tones in the 
best elocutionary style», «whimpering». Звернемось до реплік персонажів, які свідчать про конфлікт: «What on 
earth?», «Presumptuous insect!», «you selfish brute», «I wanted to smash your face», «I’d like to kill you»[6]. Як 
бачимо, комунікатори порушують тактику мовленнєвого етикету, вживають фразеологічні звороти з грубим 
забарвленням, погрози у грубій формі. Вибір мовних засобів опису емоційного стану чоловіків і жінок різний 
і в англійських, і в українських художніх творах. 

Перейдемо до останнього параметру цього дослідження – невербальних елементів спору. Вони вже були 
розглянуті в аналізі мовних засобів авторських коментарів, то ж підсумуємо результати. 

В українській літературі автор описує жіночі і чоловічі емоції по-різному. Автор, описуючи жінок, ви-
користовує слова з яскравішим забарвленням. Наприклад, жінка може «ляснути», «одрубати», «одрізати», 
«сказати через зуби», «просичати», чоловіки ж «спитати», «сказати». Отже, автор для опису жіночих емо-
цій використовує лексичні одиниці з семантикою зміни голосу, а також слова, які описують погляд, а саме 
«зиркнула», «скоса подивилася». Описуючи чоловічі емоції, автор звертається до кольороназв. Гендерний 
чинник впливає на вибір одиниць для опису невербальних елементів. 

Аналіз англійської художньої літератури показав, що крім гендеру, на поведінку впливають характер, ін-
коли виховання. Наприклад, поведінка спокійного, але незаможного персонажу: «tolerantly», «with melancholy 
resignation», а ось неврівноважений джентльмен «jumping up», «bounding up again». Звернемось до гендерного 
аспекту, порівнявши емоції чоловіка і жінки. Чоловік «astounded», «he pulls her up», «catching her wrists», «he 
throws her roughly into the easy-chair», «thundering». Ось реакція дівчини: «breathless», «she crisps her fingers 
frantically», «crushed by superior strength and weight», «with bitter submission». Як бачимо, крім гендерного 
чинника, велику роль відіграє характер комуніканта, мінімум опису кінетики, майже відсутні кольороназви і 
опис погляду, рідко автор описує голос. 

Як свідчать результати дослідження, гендерний чинник відіграє важливу роль у мовленнєвій поведінці. 
Цікавим є питання про комунікативні стратегії спору в гендерному аспекті, національні особливості мовлен-
нєвої поведінки в спорі у порівнянні з гендерними. Ці питання можуть розглядатися як перспектива дослі-
дження проблеми. 
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АВТОРСЬКА МАСКА ЯК нАРАТиВнА СТРАТЕГІЯ лІТЕРАТУРи ПОСТМОДЕнІЗМУ
 

У статті розглядається феномен авторської маски у постмодерністській літературі. Простежується 
функціонування, характерні ознаки авторської маски як провідної наративної стратегії постмодерністсько-
го художнього тексту. 

Ключові слова: постмодернізм, гра, смерть автора, авторська маска. 

В статье рассматривается феномен авторской маски в постмодернистской литературе. Прослежива-
ется функционирования, характерные признаки авторской маски как ведущей нарративной стратегии по-
стмодернистского художественного текста. 

Ключевые слова: постмодернизм, игра, смерть автора, авторская маска. 

The article scrutinizes the phenomenon of the author’s mask in postmodernist literature. Functioning, characteristic 
features of the author’s mask as the leading strategy of postmodernist fiction are traced. 

Key words: postmodernism, game, the author’s death, the author’s mask. 
 
Сучасна лінгвопоетика, що перебуває у всеохоплюючому стані постмодерну, характеризується новими 

тенденціями стилетворення та текстотворення художнього тексту. Новизна постмодерністського письма по-
лягає в проектуванні постструктуралістського світогляду на класичну стилістику [1, с. 5]. Окрім того, по-
стмодерністський художній текст представляє еклектику стилів та жанрів, «гібридизацію» жанрів високої та 
масової літератури, маніпулювання літературними стереотипами та жанровими канонами, експериментальні 
наративні стратегії. Тому постмодерністський художній текст становить невичерпне джерело досліджень усіх 
сучасних лінгвістичних студій. 

Формальна відсутність автора в постмодерністському художньому тексті розглядається в контексті пост-
структуралістських концепцій, зокрема: розуміння «світу як тексту» та ідеї деконструкції (Ж. Дерріда) [4], 
концепція децентрації суб’єкта та «смерть автора» (Р. Барт, М. Фуко) [2, 7], ризоматична сутність сучасної 
культури (Ж. Дельоз, Ф. Гватарі) [3]. Утім, магістральною тенденцією літератури постмодернізму стає свідо-
ме створення ігрових стосунків у тривимірному просторі «автор ↔ текст ↔ читач». Гра постає культурною 
домінантою, провідним принципом стилетворення. Постмоденісти надають грі онтологічного статусу, ство-
рюючи хаотичну, алогічну, ілюзону дійсність, намагаючись своєю експериментаторською творчістю створи-
ти художньо-літературну аналогову модель ігрового буття. 

Гра найяскравіше есплікується в авторській модальності, тобто в його ставленні до написаного, його 
баченні, його оцінці. Однак постмодернізм активно демонструє свою гіперрецептивність, художню 
вторинність,оскільки будь-який текст відтворює написане уже раніше, поглинає художні доробки попередніх 
епох [8, с. 25]. Тому в постмодерністській художній естетиці з’являється тенденція до приховування автора та 
авторської модальності, яка отримала назву «авторська маска» або «смерть автора». Постструктуралістська 
орієнтація на інтертекстуальність та гіпертекстуальність перетворює автора лише на компілятором уже іс-
нуючих текстів чи їх фрагментів. 

Художній твір – це своєрідна творча комунікація, неможлива без тісної інтеракції між автором та реци-
пієнтом (читачем). Чим більше читач залучений у співгру з автором, тим більше художніх сенсів твору від-
криваються перед ним. Коли у творі присутній лише імпліцитний автор, як у випадку постмодерністського 
тексту, щоб не втратити комунікативний зв’язок з читачем, штучно створюється образ автора у творі, так 
звана «авторська маска». 

«Автор» як дійова особа постмодерністського роману виступає в ролі «трікстера», «геймера», і займає 
стосовно читача маніпулятивну позицію, відмінну від тієї, що у традиційній нарації – позицію всезнаючого 
митця. Він іронічно насміхається над очікуваннями читача, над його наївністю, стереотипами літературного 
і життєвого мислення та сприйняття, а основна ціль його насмішок – раціональність буття [12, с. 164]. Так, 
описуючи баталії навколо дому пристарілих в романі Ніколя Баркер «Burley Cross Postbox Theft», автор, усві-
домлюючи загрозу «комунікативного провалу», з’являється на сторінках роману. «NB I am just about to close 
this scandalously long bracket, and apologize, in advance, for the rambling – possibly even inconsequential – nature 
of this lengthy aside. Pressure of time – as I’m sure you’ll understand – prohibits me from rewriting/restructuring 
the previous paragraph, so it may well behove you to reread the first half of the original sentence in order to make 
sense of the second. Thanks)» [10, c. 24]. У такий спосіб автор видає своє занепокоєння з приводу того, що може 
зіткнутись з «незрілим» читачем. Він наперед підозрює, що засобами об’єктивації свого замислу складною 
структурою оповіді йому не вдається залучити читача в комунікативний процес. Тому змушений взяти слово 
від свого імені, щоб вступити з читачем в безпосереднє спілкування задля тлумачення власного замислу. По-
стмодерністський прийом авторської маски в таких умовах виступає як засіб налагодження комунікативно-
рецептивного зв’язку з читачем. 

Саме авторська маска служить камертоном, який налаштовує і організовує реакцію імпліцитного читача, 
забезпечуючи тим самим необхідну літературну комунікативну ситуацію, вберігаючи твір від «комунікатив-
ного провалу». Письменники-постмодерністи розширюють художній простір твору за рахунок «мета тексту», 
під яким розуміються всі конотації, що додаються читачем до денотативного значення слів в тексті [5, c. 9]. 
Теоретики структуралізму, зокрема Ю. Лотман, тлумачать поняття «метатекст» як «текст в тексті, який міс-
© У. І. Тиха, 2014
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тить в собі інформацію як про події та героїв цього тексту, так і інформацію про сам текст» [6, с. 17]. У романі 
А. Байєтт «The Biographer’s Tale» наратор – молодий науковець, який відмовляється від наукової діяльності у 
сфері постструктуралізму, і натомість вдається до написання біографії, часто грає з читачем на рівні власних 
метатекстуальних коментарів: «But it is possible that I exaggerate, for my own reasons, which I have therefore tried 
to adumbrate. Adumbrate is a good word, in this context; it sprang to the pen. I notice that my writing is becoming 
perhaps too impassioned. But then, what sort of a piece of writing is it, for what purpose, for which reader? I may be 
passionate or dispassionate as I choose, since this document has no importance anyway» [11, c. 165]. 

У літературі постмодернізму автор зазіхає на цю читацьку прерогативу, вводячи «метатекстуальний ко-
ментар» в наратив; тим самим він активно нав’язує читачеві свою інтерпретацію. Її відрізняє іронічний харак-
тер, автор «явно забавляется своєю авторською маскою і ставить під сумнів саме поняття художнього вимис-
лу, авторства, текстуальності та відповідальності читача» [12, c. 164]: «I have once or twice started a sentence 
in this last paragraph or two with more or less automatic address to an imaginary reader. «Have you noticed those 
billboards…» I wrote, and crossed it out. Worse, I ascribed opinions to this person. «You might think everyone has to 
be interested in himself,» I wrote, and scratched it out. Who is this «you»? No one. Or me, and I know what I think, I 
think» [11, c. 118]. 

Інша причина появи авторської маски полягає в тому, що при гострому дефіциті людського начала в по-
збавлених психологічної глибини персонажах постмодерністських романів часто одна лише авторська маска 
може стати реальним героєм оповіді, здатним привернути до себе увагу читача. Спроба добитися успішної 
комунікації – досягти, нехай навіть на рівні іронії, взаєморозуміння якщо не з масовим, то принаймні з «куль-
турним» читачем – вже служить свідченням побоювання «комунікативного провалу». Авторська маска як 
важливий структуротворчий принцип оповідної манери постмодернізму в умовах постійної загрози комуніка-
тивного провалу, викликаної фрагментарністю дискурсу і навмисною хаотичністю композиції постмодерніст-
ського роману, виявилася практично головним засобом підтримування комунікації і змогла стати смисловим 
центром постмодерністського дискурсу. 

Приховування / демонстрація автора – це особливість стилістичного аранжування сучасних текстів. Від-
жита ідея лінійності змінюється ідеєю самопородження тексту [2, с. 387]. Авторська маска – феномен по-
стмодернізму, який сприяє створенню ефекту навмисного оповідального хаосу, фрагментованого дискурсу. 

Для сучасних експериментальних романів повна відсутність образа автора була в згубною, адже читач зміг 
би легко заблукати в нетрях художнього вимислу, в колажованій композиції, ігровому калейдоскопі цитат та 
алюзій, утруднювала б сприйняття тексту як художнього цілого. Тому організуючою ланкою виступає син-
тетичний образ автора, так звана «авторська маска»«, яка налаштовує комунікацію з імпліцитним читачем, 
залучає його до співгри, творення нових інтерпретацій, стає комунікативним центром постмодерністського 
дискурсу. 

З цією метою використовується і експліцитний автор або наратор, який знаходиться всередині худож-
ньому світу тексту. Основна функція його – це створити ілюзію достовірності оповіді. Однак постійні зміни 
нараторів або голосів, які суттєво різняться між собою, руйнують її. Автор-наратор може відкрито насміха-
тись над наївними очікуваннями читача, фрагментувати художню оповідь, вводячи метанаративний коментар 
навіть стосовно фізичного процесу написання тексту: «The pen should be held lightly, and in such a manner as 
to permit of the shorthand characters being easily written. The wrist must not be allowed to rest on the notebook or 
desk» [9, c. 240]. 

Можна дійти висновку, що творчість народжується в комунікаціях, а художній твір завжди спрямований 
на реципієнта, котрий піддається впливу співгри – процесу творення ілюзій та плюралістичних інтерпретацій. 
Художні тексти експериментаторського письма постмодернізму створюють ігрову реальність, яка уможлив-
лює моделювання найрізноманітніших варіантів смислу. Читач змушений брати участь у розшифруванні та 
творенні нових сенсів твору, грати з текстом, дефрагментувати та реконструювати його. Тому для того, щоб 
встановити і не втратити комунікацію з читачем в умовах метафоричності, компілятивності, колажованості 
постмодерністського художнього тексту штучно створюється образ автора в творі – «авторська маска». 
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ЭМОЦиОнАлЬнО-ПРОСОДиЧЕСКАЯ РЕМАРКА В ДРАМАТУРГиЧЕСКОМ ПАРАТЕКСТЕ: 
ОПЫТ линГВОСЕМиОТиЧЕСКОГО иССлЕДОВАниЯ

Стаття присвячена розгляду деяких лінгвосеміотичний особливостей паратекстовой організації драми 
на прикладі авторських ремарок, що вказують на спосіб звуковий подачі тексту, ступінь її інтенсивності і 
емоційно-експресивну спрямованість. Автором робиться спроба виявити й описати такі особливості пара-
текста, які обумовлюють знакову природу драматургічного слова на емоційно-просодических рівні. 

Ключові слова: драматургічний паратекст, знакова природа слова, емоційно-просодичний рівень, лінгво-
семіотіка. 

Данная статья посвящена рассмотрению некоторых лингвосемиотических особенностей паратекстовой 
организации драмы на примере авторских ремарок, указывающих на способ звуковой подачи текста, сте-
пень ее интенсивности и эмоционально-экспрессивную направленность. Автором предпринимается попытка 
выявить и описать такие особенности паратекста, которые обусловливают знаковую природу драматурги-
ческого слова на эмоционально-просодическом уровне. 

Ключевые слова: драматургический паратекст, знаковая природа слова, эмоционально-просодический 
уровень, лингвосемиотика. 

This article considers some linguo-semiotic features of paratextual drama organization through the example 
of author’s remarks concerning the way of audio presentation of the text, its degree of intensity and emotionally 
expressive orientation. The author attempts to identify and describe paratext features which determine the symbolic 
nature of dramaturgic word on emotional prosodic level. 

Key words: dramaturgical paratext, symbolic nature of word, emotional prosodic level, linguo-semiotics.

Проблема паравербальной визуализации персонажа в драме имеет двойственную природу, что, как нам 
представляется, обусловлено таксономическим соединением и «соударением» в тексте драмы двух «ипоста-
сей» ее бытования – в визуально-аудитивном и линейно-структурированном пространстве сцены (зрительское 
восприятие), с одной стороны, и внутри индивидуально-воображаемого нелинейного конструирования худо-
жественного вымысла читателем, с другой. Вместе с тем потенциально многоликий и полифункциональный 
адресат драмы, выступая участником той или иной коммуникативной цепочки взаимодействия внутри драма-
тического универсума (театрального (сценического) и/или литературного (текстового)), непременно способен 
осознать особенную знаковую природу драматургического слова, которое, по выражению К. С. Станислав-
ского, «и бросили зрителю в правдивом и правильном физическом действии» [1, с. 25]. Очевидно, что клю-
чевую роль в «правдивом» и «правильном» функционировании слова внутри драматургического дискурса 
играет собственно авторский паратекст. И дело здесь не только в самом факте исторически закрепившейся 
за драматургическим родом литературы традицией письма комментирующе-прескриптивного характера – 
авторской ремарки, но в особой интенциональной сущности драматургического слова, которое, вступая во 
взаимодействие с инкорпорированными в паратекст и отличающимися разной степенью репрезентативности 
разноуровневыми паравербальными средствами выражения, и есть само действие. 

Авторская ремарка становится таким образом своеобразным метатекстовым кодом, обеспечивающим 
коммуникативное взаимодействие между автором и его потенциальным адресатом, как на уровне его по-
рождения, так и в процессе его восприятия. В этом смысле бесспорно мнение Н. В. Глiнки, справедливо 
указывающей на необходимость изучения природы и структуры художественного текста в аспекте его диало-
гичности, ибо, как отмечает ученый, «З точки зору мовноï особистостi автора, текст є продуктом його мовно-
мисленнєвоï дiяльности, фрагментом його мовноï картини свiту. З точки зору ж читача, текст – це об’єкт 
пiзнавальной дiяльностi, який має комуникатiвно i концептуально виразну информацiю, репрезентовану 
лiнгвiстично та екстралiнгвiстично. Обидва аспекти комунiкацiï (породження й сприйняття) заснованi на мов-
них компетенцiях автора та читача. Мова ж тут є унiверсальним засобом, кодом, що забезпечує комунiкацiю» 
[2, с. 69–70]. 

Почти физическая осязаемость драматургического слова делает его нечто большим, чем просто 
перформативным актом, о чем, в частности, свидетельствует использование в авторской ремарке лексем, пря-
мо указывающих на возможность оперировать драматическим словом как материальной сущностью. Так, при-
ведем пример препозитивной авторской ремарки из пьесы Ж. Ануя «Жаворонок», в которой использование 
глагола lancer («бросать») в сочетании с характеризующим данный перформативный акт наречием gentiment 
(«любезно») демонстрирует желание драматурга наделить реплику брата Ладвеню особым перлокутивным 
эффектом с оттенком одобрения, о чем также свидетельствует использование восклицательной эллиптичной 
конструкции в самой реплике:

Murmurs des prêtres. L’Inquisiteur se rassoit impénétrable. Ladvenu lance gentiment. 
LADVENU. – Bien répondu, Jeanne! [5, с. 351]. 
Особую значимость данный фрагмент собственно авторского дискурса приобретает в контексте всего тек-

ста ремарки, где конвенциональная перформативность динамичного глагола lancer контрастирует с пред-
шествующими ему именным предложением, в котором имеется указание на перформативное действие дру-
гих персонажей сцены – перешептывание священников, (murmurs des prêtres) и паратекстовым элементом 
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проксемического содержания, выраженным акциональным глаголом se rassoir с экспрессивно нейтральной 
семантикой, репрезентирующим в сочетании с прилагательным impénétrable эмоциональное состояние «не-
возмутимости» Инквизитора (se rassoit impénétrable). 

Действительно, жестовая (паравербальная) сторона тесно взаимодействует в тексте драмы с вербальной, 
причем структурирование художественного пространства в данном типе дискурса на паратекстовом уровне 
зачастую выдвигает на первый план именно номинации эмоционального состояния героев в сочетании с про-
содическими характеристиками реплик. В этом смысле семантическая способность глагола lancer детермини-
ровать перформативный акт как внезапный, неожиданный и резкий [4, с. 266] нередко дополняется указанием 
в паратексте на особую эмоционально-оценочную сторону словесного действия персонажа, в том числе с ис-
пользованием образных выражений и маркеров субъективной оценки, и получает продолжение в самой репли-
ке – использовании восклицательного предложения в интонационно-экспрессивной функции. Ср., например:

• JEANNE lance au Promoteur. – Notre-Seigneur est bien nu sur la croix! [5, с. 50]
• JEANNE continue. – Et puis une autre fois c’est sainte Marguerite et sainte Catherine qui sont venues… 
Elle se retourne avec un peu de défi espiègle vers le Promoteur et lui lance:
Et elles étaient belles, elles aussi!
LE PROMOTEUR ne peut s’empêcher de lancer, soudain tout rouge. – Etaient-elles toutes nues? [5, с. 349]
Очевидно также, что во втором паратекстовом фрагменте, вводящем реплику Фискала, использование 

глагола lancer внутри устойчивой акциональной конструкции с модальным глаголом pouvoir в отрицательной 
форме обнажает диегетическую перспективу авторского начала, предвосхищающего словесное действие пер-
сонажа, ибо автор предстает в роли всевидящего демиурга-нарратора. 

Таким образом, заключенная в цитате великого преобразователя и реформатора русского театра К. С. Ста-
ниславского попытка опредмечивания нематериальной сущности драматургического слова, приписывание 
ему параметров реального и даже осязаемого существования позволяет не только верифицировать 
общеизвестный тезис о словесном действии в драме и конвенциальной обусловленности свойственной дан-
ному роду литературы жестуальности, но и выдвигает на первый план проблему выявления и последующего 
анализа тех способов вербализации, которые оказывают непосредственное влияние на формирование особого 
статуса слова и жеста в драме. 

В этом смысле весьма интересным предметом исследования выступают включенные в пространство дра-
матургического паратекста авторские ремарки, в которых имеется указание на способ звуковой подачи репли-
ки, степень интенсивности звука при ее произнесении и, что еще более важно, эмоционально-экспрессивную 
направленность словесного действия. Очевидно, что в драматургическом тексте главенствующее мес-
то в смыслообразовании и реализации коммуникативной функции отводится вербальному компоненту. 
Выражаясь словами С. В. Моташковой, драматургический текст представляет собой «многосторонне закоди-
рованную, обладающую сложной структурой модель мира, входящую прежде всего в зону активного, дина-
мичного напряжения между отправителем и получателем когнитивной, эстетически оформленной информа-
ции, выраженную множеством знаковых систем, под эгидой вербальной» [3, с. 99]. 

Репрезентированная в авторском паратексте совокупность паравербальных знаков (мимических, кинети-
ческих, проксемических, просодических) выступает в роли важнейшего дейктического вектора драмы наряду 
с вербальными действиями персонажей. При этом знаковый характер паралингвистических маркеров в драме 
детерминируется, прежде всего, с учетом того, что в отличие от немотивированного значения языкового знака 
в реальной коммуникации, в них всегда присутствует элемент мотивированности. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает проблема реализации знаковой природы драматургичес-
кого слова на просодическом уровне, исследование которой возможно через лингвосемиотическое описа-
ние тех паратекстовых фрагментов драмы (авторских ремарок), которые позволяют выявить и зафиксировать 
не только знаковость в просодической организации драматического рода литературы, но и установить сис-
тему корреляций между конкретными просодическими сегментами паратекста, с одной стороны, и типами 
эмоционального состояния персонажа в момент осуществления словесного действия, с другой. Таким об-
разом, возможно установление совокупности своеобразных вербальных эталонов применительно к тем или 
иным типам эмоционального состояния Именно обращение к эмоционально-просодическим ремаркам во 
многом позволяет выделить одни части текста и нивелировать другие. Это во многом возможно благодаря 
тому, что в них указание на динамико-тоническое ударение, долготу звучания, высоту и интенсивность темб-
ра звука почти всегда сочетаются с эмоциональным компонентом. Ср., например:

• LE COMTE feignant une grande colère. – Eh bien donc, il s’enflamme! [6, c. 5]. 
• LE LAQUAIS, annonçant. – Don Gusman Brid’oison [6, с. 219]. 
Проведенный семантический анализ отобранных пьес на паратекстовом уровне показал, что наибольшей 

репрезентативностью среди встречающихся глаголов со значением перформативности отличаются глаголы, 
образующие бинарную оппозицию «кричать, говорить громко» / «говорить тихо». Так, условно они могут 
быть разделены на две антонимичные лексико-семантические группы:

• сrier (кричать), hurler (выть, вопить), exploser (взрываться), s’exclamer (вскрикнуть), glapir (выкрикивать, 
визжать), s’écrier (вскрикнуть), bramer (кричать, вопить – разг.), railler (визжать) и др. 

• murmurer (шептать), balbutier (лепетать, бормотать), marmonner (бормотать неразборчиво) и др. 
Также возможно выделить еще одну глагольную группу, элементы которого обладают ярко выраженным 

стилистическим компонентом, который опосредованно указывает на просодические параметры оформления 
словесного действия. К этой группе относятся такие глаголы, как, supplier (умолять), ricaner (зубоскалить), 
éructer (изрыгать), gémir (стонать, сетовать), bétifier (сюсюкать), grommeler (ворчать, брюзжать) и др. При этом 
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важно отметить, что в аксиологическом смысле большинство из них обладают пейоративно-отрицательной 
коннотацией, детерминирующей и предвосхищающей не только последующую реплику, но и раскрывающей 
эмоционально-психологическое состояние персонажа в данный момент, что также способствует раскрытию 
персонажной линии в целом. Ср., например: 

• CLOCHET, grommelle, on entend:… – n’aiment pas la musique! [9, с. 115]. 
• LA PRINCESSE, elle hurle: Oh! [8, с. 206]. 
Знаковый характер просодической организации драматургического диалога находит свое отражение и в 

ряде других языковых номинаций, к которым относятся следующие: 
– устойчивые переменные словосочетания c лексическими компонентами voix и ton: 
• LE COMTE. – Tu te moques de moi! (Prenant un ton ivre) [6, с. 219]. 
• LE GRAND-PERE, à mi-voix. – Appelez Joseph! [8, с. 219]. 
• POZZO, d’une voix terrible. – Je suis Pozzo! [7, с. 265]. 
– образные фразеологические обороты:
• PEDRILLE, criant à tue-tête. – Pas plus de page que sur ma main [6, с. 267]. 
• CHARLES, qui claque des dents. – Je ne peux pas plus fort! [5, с. 394]. 
– субстантивные конструкции avec + абстрактное существительное в функции обстоятельственного опред-

еления:
• CANORIS, avec indifférence. – Bah! [9, с. 103]. 
• POZZO, avec colère. – Ne me coupez pas la parole! [7, с. 43]. 
– причастие настоящего времени, отличающееся выраженной предикативностью со значением обстоя-

тельственного определения:
• WARWICK, agacé. – Je n’aime pas le mot «occupé» [5, с. 371]. 
• JEANNE, scandalisée. – Oh, Messire! [5, с. 348]. 
– наречие внутри эллиптических конструкций, маркирующие те или иные просодические параметры ре-

плики прямо либо за счет соответствующего семантического компонента:
• JEANNE, doucement. – Je sais que je suis orgueilleuse… [5, с. 350]. 
• SUZANNE, à Figaro, parlant bas. – C’est lui [6, с. 266]. 
• LE COMTE, vivement. – Le Docteur est ici? [6, с. 180]. 
• SUZANNE, timidement. – C’est que ma maîtresse a ses vapeurs. [6, с. 220]. 
Итак, драматургический паратекст, как совокупность авторских ремарок, призван, с одной стороны, 

высветить истинную (в аспекте реализации художественно-эстетического мировоззрения) интенцию автора, а 
с другой – наделить диалогизированные дискурсы персонажей необходимой экспрессивностью, в том числе за 
счёт многочисленных номинаций эмоциональных состояний персонажей как вербального, так и паравербаль-
ного характера. Эмоционально-просодические ремарки, в свою очередь, представлены в проанализирован-
ном материале определенными языковыми структурами, к которым наряду с глаголами и глагольными кон-
струкциями со значением перформативности также относятся разнообразные наречные эпитеты, выраженные 
устойчивыми переменными словосочетаниями c лексическими компонентами voix и ton, субстантивными 
конструкциями с предлогом avec, образные фразеологические обороты, а также причастия прошедшего вре-
мени, образованные от глаголов со значением эмоционального состояния и косвенно задающие просодичес-
кий «рисунок» драматургического диалога. При этом знаковость в просодической организации драматичес-
кого рода литературы такова, что в большинстве случаев указание в паратексте на собственно просодические 
параметры высказывания (динамико-тоническое ударение, долготу звучания, высоту и интенсивность тембра 
звука и пр.) сочетаются с эмоциональным компонентом. 
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Л. Б. Шутак,
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МЕДиЧний ДиСКУРС ЯК нЕВІД’ЄМнА ЧАСТинА УКРАЇнСЬКОЇ ДиСКУРСОлОГІЇ

Статтю присвячено аналізові дискурсу як актуальній проблемі сучасного теоретичного мовознавства. 
Зроблено спробу систематизації різних потрактувань дискурсу, окреслено основні підходи щодо його ви-
вчення. З’ясовано зміст понять «інституційний дискурс», «дискретний дискурс», «недискретний дискурс», 
«медичний дискурс». Схарактеризовано особливості медичного дискурсу як одного з видів інституційного 
дискурсу, а також ознаки дискретного й недискретного медичного дискурсу. Закцентовано на особливостях 
вторинної номінації в українському медичному дискурсі.

Ключові слова: «інституційний дискурс», «дискретний дискурс», «недискретний дискурс», «медичний 
дискурс», «вторинна номінація». 

Статья посвящена анализу дискурса как актуальной проблемы современного теоретического языкознания. 
Сделана попытка систематизации различных трактировок дискурса, очерченно основные подходы относительно 
его изучения. Выяснено содержание понятий «институционный дискурс», «дискретный дискурс», «недискретный 
дискурс», «медицинский дискурс». Охарактеризированы особенности медицинского дискурса как одного из видов 
институционного дискурса, а также признаки дискретного и недискретного медицинского дискурса. Сакценти-
ровано внимание на особенностях вторичной номинации в украинском медицинском дискурсе.

Ключевые слова: «институционный дискурс», «дискретный дискурс», «недискретный дискурс», «меди-
цинский дискурс», «вторичная номинация». 

The article is devoted to the analysis of discourse as the actual problem of modern theoretical linguistics. An 
attempt to systematize various interpretations of discourse outlines the main approaches to its study. The author found 
out the meaning of «institutional discourse», «discrete discourse»,» indiscrete discourse», «medical discourse». The 
author also determined features of medical discourse as a type of institutional discourse and signs of discrete and 
indiscrete medical discourse. The features of the secondary category in Ukrainian medical discourse are emphasized. 

Keywords: «institutional discours», «discrete discourse»,» indiscrete discourse», «medical discourse», «secondary 
nomination».

У сучасній мовознавчій науці дедалі більше уваги приділяється вивченню тексту як складного комуніка-
тивного механізму, посередника комунікації, що фіксує стратегічну програму адресанта, яка сприймається й 
інтерпретується адресатом [27, с. 6]. Водночас одним із провідних принципів сучасної наукової парадигми 
став експансіонізм [16, с. 227], коли у дослідницьке поле мовознавців потрапляють дані з інших наук, активно 
вивчаються професійні термінології, когнітивні схеми, що врахують соціальні, культурні національно-етнічні 
особливості комунікантів, їхні мовленнєві уподобання тощо.

Об’єктом вивчення теорії тексту є мовлення, текст, комунікація, дискурс. Якщо поняття мовлення, текст, 
комунікація здавна досліджувалися мовознавцями, то термін-поняття дискурс з’явився у сучасній західноєв-
ропейській лінгвістиці в 60-70 роки ХХ століття і нині активно вивчається, оскільки функціонально-прагма-
тичні та когнітивні процеси мовлення, його особливості та суб’єктивні мовленнєві ознаки, а також загальне 
прагнення до інтеграції гуманітарних досліджень стають основними науковими тенденціями [1, с.136].

Уперше термін «дискурс» з’являється у працях Е. Бенвениста [6], Е. Бюнссанса [33] та З. Харріса [34]. 
Учені наголошували на особливостях усного суб’єктивного мовлення і протиставляли його мовленню 
об’єктивному. Е. Бюнссанс під дискурсом розумів «комбінації, завдяки реалізації яких суб’єкт мовлення ви-
користовує код мови» [33, с. 163].

У сучасній лінгвістиці знаходимо чимало праць про неоднозначну природу дискурсу, особливості його 
структури, парадигматичні параметри та функції, зв’язок з традиціями й соціумом. Немає єдиного потракту-
вання й щодо терміна «дискурс». Так, скажімо, П. Серіо, один із теоретиків дискурсу, виділяє щонайменше 
вісім його дефініцій [28, с. 26–27]. О. О. Селіванова зупиняється на чотирьох основних визначеннях, з-поміж 
них такі, що опираються на дослідження Т. М. Ніколаєвої, за визначенням якої дискурс – це «зв’язний текст; 
розмовна форма тексту; діалог; група висловлювань, пов’язаних між собою змістом; мовленнєве утворення 
– письмове чи усне» [23; 33]. Друге визначення дискурса, за О. О. Селівановою, ґрунтується на концепції 
комунікативної природи тексту, розробленої Т. ван Дейком, де стрижневою є комунікативна подія, до якої 
належать «мовець і слухач, їхні особистісні й соціальні характеристики, а також інші соціальні ситуації» [10, 
с. 122–126]. Йдеться насамперед про судження, що лягло в основу ситуаційного аспекту розуміння дискурсу 
як такого, що інтегрує текст з іншими складовими комунікативного процесу. Основними ознаками дискур-
су в цьому значенні є залежність від контексту, а також особистісність, процесуальність, ситуативність, за-
мкнутість [27; 17]. Третє значення дискурсу розглядається як подія, що прив’язана до акту спілкування, що 
моделює, варіює та регулює мовні норми й протограматичні форми мовної свідомості, трансформуючи їх у 
мовлення. У четвертому визначенні дискурс постає як комунікативно-прагматичний зразок мовленнєвої по-
ведінки, що відбувається у визначеній соціальній сфері та який має набір змінних: соціальні норми, стосунки, 
ролі, конвенції, показники інтерактивності тощо [12]. Таке значення дискурсу використовується здебільшого 
у функціональній граматиці, проте може виявлятися й в інституційних галузях мовленнєвої діяльності.

Вчені-лінгвісти дедалі частіше намагаються систематизувати перелічені трактування дискурсу. Так, зо-
крема, В.Є. Чернявська, узагальнивши різноманітні визначення, виокремлює дві основні дефініції:

© Л. Б. Шутак, 2014



257Серія «Філологічна». Випуск 48

Конкретна комунікативна подія, що фіксується у писемних текстах та усному мовленні, здійснювана у ви-
значеному когнітивно й типологічно обумовленому комунікативному просторі;

сукупність тематично співвіднесених текстів [30, с. 14–16].
Цікаве витлумачення дискурсу пропонує В. Г. Костомаров. На його думку, дискурс – це «текст, що ство-

рився у процесі дискурсії, коли зміст «на виході» стає адекватним авторському замислу. Дискурсія починаєть-
ся там, де з’являються додаткові змісти, відмінні від буквального розуміння тексту. Наближення до розуміння 
цих додаткових змістів комплектує майбутній дискурс» [7, с. 238]. До цієї ж версії пристає й Н. П. Литвинен-
ко, зауважуючи, що текст – «серцевина дискурсу» [17, с. 11].

У соціолінгвістичному аспекті дискурс розглядається як «спілкування людей з позиції їхньої приналеж-
ності до тієї чи іншої типової ситуації поведінки у мовленні» [14, с. 279].

Прагматичний підхід залежить від способів спілкування [18; 26; 17]. У зв’язку з цим дискурс розглядається 
як «вербально-знаковий устрій, що об’єктивно існує і супроводжує процес соціально-значущої взаємодії лю-
дей» [26; 8]. Прихильники такого підходу особливо наголошують на інтерактивності дискурсу, на можливості 
зафіксувати живий жвавий діалог, помітити різноманітні особливості взаємодії людей у процесі спілкування, 
враховує особливості життя людини, її психо-емоційні характеристики [18; 26].

Лінгво-когнітивний підхід виокремлює тексти, що характеризуються особливою лексикою, особливими 
правилами слововживання та синтаксису, створюючи так званий «особливий світ» [29, с. 176]. Наближеним 
до лінгво-когнітивного є лінгво-культурне потрактування дискурсу, що визначає його як «соціально чи ідео-
логічно обмежену сукупність текстів і правил текстобудови». Основою такого бачення є визначення особли-
востей ментальності комуніканта, його етнічні та національно-культурні особливості [29; 39].

Дискурс вивчається також через призму культури мовлення як «завершена комунікативна подія , що по-
лягає у взаємодії учасників комунікації через вербальні тексти та/чи інші знакові комплекси у визначеній 
ситуації та визначених умовах спілкування» [8, с. 139].

До цієї ж проблематики у своїх дослідженнях звертається Ю. Бацевич, пропонуючи теорію комунікації, в 
якій з-поміж інших категорій виділяє дискурс, мовленнєвий жанр, мовленнєвий акт, витлумачуючи дискурс 
як тип комунікативної діяльності, що має різні форми вияву (усну, писемну, паралінгвальну) і відбувається у 
межах конкретного каналу спілкування з притаманними для цього стратегіями й тактиками [3, с. 138]. 

Підсумовуючи вищеперелічені витлумаченя, погоджуємося зі слушним висновком В.І. Карасика, який 
вважає, що дискурс – це «явище, що лежить на межі між мовленням, спілкуванням, мовленнєвою поведінкою 
з одного боку та зафіксованим текстом, що залишається в «сухому залишку» спілкування – з іншого» [14, 
с. 276].

Досліджуючи дискурс, учені поділяють його також на типи статусно-фіксованого та статусно-орієнто-
ваного спілкування. «У першому випадку в спілкуванні беруть участь комуніканти, які добре знають один 
одного, … у другому – спілкування зводиться до діалогу представників тієї чи іншої соціальної групи. Таке 
спілкування називають інституційним, тобто таким, що відбувається між представниками різних інститутів 
у процесі реалізації своїх статусно-рольових можливостей у рамках суспільних інститутів, що склалися» [14, 
с. 277]. Це дискурси професійного спілкування, при чому для кожного з них характерна своя частка співвід-
ношення компонентів особистісного та статусного спілкування. Так, наприклад, для педагогічного чи медич-
ного дискурсу притаманне особистісне спілкування, а для політичного чи наукового типів – статусно-орієнто-
ване. Досліджуючи особливості структури інституційного дискурсу, виокремлюють такі головні компоненти: 
конститутивні ознаки дискурсу, ознаки інституційності, ознаки на зразок інституційного дискурсу, нейтраль-
ні ознаки [13, с. 11]. Йдеться насамперед про учасників спілкування, умови, організацію, способи й матеріал 
спілкування, тобто людей у їх функціонально-рольових, статусно-рольових та ситуативно-комунікативних 
амплуа, сферу спілкування та комунікативну сфери, мотиви, цілі, стратегії, канали, режим, тональність, стиль 
і жанри спілкування і, зрештою, знакове спілкування (тексти та/або невербальні знаки) [Там само, с. 11–12].

Л. С. Бейлинсон виокремлює такі ознаки інституційного дискурсу, як мета спілкування, обставини спіл-
кування, учасники спілкування, специфічні характеристики тексту [4]. Отже, інституційні характеристики 
дискурсу фіксують функціонально-рольові особливості учасників (агентів та клієнтів) різних інститутів, їхні 
типові хронотипи, символічні вчинки, трафаретні жанри, мовні кліше. «Специфіка інституційного дискурсу 
полягає в особливостях його типу, тобто типу суспільного інституту, котрий у колективній свідомості узагаль-
нений у вузловому концепті цього інституту (політичний – влада, педагогічний – навчання, релігійний – віра, 
юридичний – закон, медичний – здоров’я), пов’язується з визначеними функціями людей, … суспільними 
ритуалами, стереотипами поведінки» [13, с. 12]. Варто зазначити, що існують проміжні види інституційного 
дискурсу, які характеризуються особливостями двох чи кількох типів дискурсу, як-от медико-педагогічний, 
юридично-педагогічний, юридично-політичний, науково-діловий тощо.

Оскільки суспільні інституції часто змінюються, то і список видів інституційного дискурсу не є постійним. 
До нього належать як традиційні, канонічні типи (медичний, політичний, релігійний, педагогічний, науковий, 
діловий ), так і такі, що зрідка трапляються, – спортивний, дискурс рибалок, мисливців тощо.

Одним із найдавніших видів інституційного дискурсу є медичний, що є частиною когнітивної лінгвістики 
і безпосередньо пов’язаний з соціологією, деонтологією, психологією, етикою тощо. 

Класифікація дискурсу за сферою функціонування була започаткована наприкінці 60-х років ХХ ст. у 
працях французького філософа й культуролога М. Фуко (1926 – 1984 рр.), який звернув увагу на взаємодію 
між різними видами мовленнєвих форм, як мовними, так і позамовними «структурами повсякденності» − со-
ціальними, політичними, професійними тощо. Саме цей учений, досліджуючи психіатричний дискурс ХIХ 
ст. та дискурс тогочасної медицини, використав поняття «дискурсивне знання», «дискурсивна формація» та 
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висловив думку про необхідність опису інституціалізованої галузі, коли медик розвиває свій дискурс у межах 
таких сфер, як госпіталь, приватна практика, лабораторія, бібліотека. М. Фуко одним із перших відзначив по-
требу дослідження дискурсу лікаря, зважаючи на доцільність вивчення професійного дискурсу не загалом, а 
в зумовленості певними фаховими рамками, які він номінував як інституційні [17, с. 23]. 

Медичний дискурс відбувається у різноманітних мовленнєвих ситуаціях, насамперед у моделях спілку-
вання фахівець – фахівець, фахівець – нефахівець. Це лекції, виступи на конференціях, нарадах, зборах, офі-
ційне й неофіційне спілкування з колегами та молодшим медичним персоналом, спілкування з пацієнтами у 
ситуаціях лікар – пацієнт, лікар – родичі пацієнта, записи у медичних картках, оформлення історій хвороби, 
листків непрацездатності, медичних довідок тощо.

У центрі уваги зарубіжних науковців перебувають переважно деонтологічні, етико-психологічні та соці-
альні проблеми спілкування в медичному середовищі, при цьому особливої уваги надається комунікативному 
аналізові професійного спілкування, моделям мовленнєвої поведінки, прийомам логічного переконання тощо 
[19]. Нерідко лінгвісти виокремлюють американський та європейський способи спілкування лікаря з паці-
єнтом [20, с. 233], при цьому зауважуючи, що в американській моделі професійного медичного спілкування 
перевага надається так званому «спільному підходу», коли у процесі лікування, прийнятті рішень, пов’язаних 
з лікуванням, беруть участь і лікар, і пацієнт, до того ж роль пацієнта постійно зростає [Там само].

Попри тенденцію до посиленої уваги мовознавців щодо проблем функціонування дискурсу, а також ва-
гомий теоретичний доробок з цієї тематики, фаховий медичний дискурс в українському мовознавстві лише 
починає досліджуватися. Більш жваво вивчався науковий медичний дискурс, зокрема його термінологічний 
аспект [21; 25], а також походження медичної термінології [24]. Комунікативний підхід у вивченні медичного 
дискурсу використовували С. В. Вострова [9], В. Я. Юкало [31]. Ґрунтовне дослідження щодо комунікативно-
граматичної природи медичного дискурсу належить Н.П. Литвиненко [17].

Аналізуючи сучасний український медичний дискурс, що тривалий час розвивався під впливом російської 
моделі професійного спілкування, розуміємо, що у спілкуванні лікаря з пацієнтом переважає авторитарний 
підхід, мовлення лікаря перевантажене складною для розуміння медичною термінологією, професійними 
жаргонізмами, процес спілкування не направлений на спільне розв’язання проблеми, що пов’язана з курсом 
лікування. Як зауважує Н. П. Литвиненко, сучасний український медичний дискурс – це дискурс, що сформу-
вався завдяки структурній організації інституту вітчизняної медицини і ґрунтується на стереотипах поведінки 
його учасників з огляду на соціально-рольові ознаки, комунікативні та структурно-семантичні особливості 
[17, с. 12]. У зв’язку з цим, виокремлюють два типи медичного дискурсу, як-от дискретний (суцільний) та 
недискретний (несуцільний).

Дискретний медичний дискурс – це такий вид інституційного дискурсу, що передбачає переривність у 
процесі вербального вираження, зумовлену специфікою обставин спілкування, насамперед у комунікативній 
ситуації лікар – пацієнт, що регламентується традиційними схемами діагностичного процесу.

Недискретний медичний дискурс – це діалоги лікарів на професійні теми, безпосередньо пов’язані зі що-
денними проблемами лікувального процесу. Визначальними рисами недискретного дискурсу є однорідність, 
колегіальність, стереотипи комунікативної поведінки учасників, інтрапрофесійність. 

Реалізація дискретного дискурсу зумовлена етапами комунікативної взаємодії лікаря й пацієнта, які аку-
мулюють ключові моменти лікувального процесу. 

Функціонування недискретного дискурсу залежить від комунікативних ситуацій, спричинених 
об’єктивними та суб’єктивними чинниками фахової взаємодії лікарів у межах медичної установи. 

На особливу увагу при дослідженні медичного дискурсу заслуговує вивчення особливостей вторинних 
лексем.

Вторинні назви постають як результат семантичного переосмислення загальновживаної лексики, термінів, 
слів професійної сфери тощо. Завдяки асоціативному характеру мислення, здатному виражати невідоме через 
відоме, позначати новостворене за допомогою наявного, в мові досягається фіксація явищ реального життя. 

Необхідність популяризації медичних знань зумовлена зміною базових компетенцій медицини, і, відповід-
но, зміною моделі спілкування в ситуації фахівець – фахівець, фахівець – нефахівець. Безперечно, основою 
мови медичного працівника є медична термінологія, що виконує інформативну, гносеологічну та орієнту-
вальну функції [22, с. 93], проте дедалі частіше в розмові медичних працівників з колегами та пацієнтами 
з’являються вторинні назви, за допомогою яких намагаються спростити процес спілкування в типових і не-
типових ситуаціях, а також наблизити лікаря до пацієнта, зробити їхній діалог зрозумілим і доступним, уник-
нути комунікативних бар’єрів у спілкуванні. 

Основними причинами творення таких назв вважають зміни в житті суспільства, що сприяють поглиблен-
ню знань про предмети та явища реального світу,економія мовних засобів для творення нових слів, емоцій-
но-експресивні чинники. Якщо первинна номінація, ґрунтуючись на предметно-чуттєвому сприйманні, є уза-
гальненням передусім суспільного досвіду й витворення поняттєвого рівня пізнання, то вторинна узагальнює 
ще й мовний досвід. 

Вторинні номінації з’являються здебільшого в усному мовленні, а також у тих типах наукового мовлення, 
де термінологія малорозвинена або складна для сприймання, зокрема в професійних термінологіях, одну з 
яких представляє термінологія медичної галузі. Наприклад, пересадка замість трансплантація, прощупувати 
замість пальпувати, відтинати, відрізати замість ампутувати, вживлювати замість імплантувати, поліпшення 
замість ремісія, тривалість дії замість пролонгація, причина замість етіологія, висновок замість епікриз, вхо-
дження замість пенетрація, просверлювання замість перфорація, цікавий хворий / нецікавий хворий (щодо 
перебігу хвороби і методів лікування), важкий хворий / не важкий хворий (у значенні складності чи гостроти 
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захворювання), гострий живіт / не гострий живіт, твердий живіт / м’який живіт (гостра хірургічна патологія), 
брудна операційна (операційна для пацієнтів з гнійними захворюваннями), чиста операційна (операційна для 
пацієнтів з плановими операційними втручаннями) тощо.

Уживання вторинних номінацій можливе в найрізноманітніших комунікативних ситуаціях, зокрема лікар – 
лікар, лікар – молодший медичний персонал, лікар – пацієнт, пацієнт – лікар, лікар – родичі пацієнта,причому 
перші дві ситуації передбачають знання й використання іншомовної медичної термінології, наступні ж – ви-
магають активного діалогу без досконалого знання медичної термінології однією зі сторін. 

Отже, дискурс – це своєрідна мовленнєва діяльність, що вивчається в сукупності з різноманітними праг-
матичними, когнітивними, соціокультурними, психологічними факторами. У зв’язку з цим особливої уваги 
набуває вивчення інституційних різновидів дискурсу, зокрема медичного як одного з найдавніших типів про-
фесійного спілкування, що сприятиме всебічному вивченню дискурсу української мови, його утвердженню як 
ситуативно вмотивованої, динамічної одиниці мовлення, спрямованої на вираження комунікативного наміру 
мовця. У цьому ракурсі неабиякого значення набуває дослідження вторинних номінативних лексем як одного 
зі способів налагодження контакту між лікарем і пацієнтом, забезпечення так званого «спільного підходу» в 
процесі спілкування та лікування.

література:
1. Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Сов. 

энцикл., 1990. – С. 136–137.
2.  Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс / Н. Д. Арутюнова // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – 

С. 5–32.
3. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: [підручник] / Ф. С. Бацевич. – К. : «Академія», 2004. – 

344 с.
4. Бейлинсон Л. С. Медицинский дискурс // Языковая личность: институциональный и персональный дис-

курс. – Волгоград, 2000. – С. 103–117.
5. Бейлинсон Л. С. Характеристики медико-педагогического дискурса (на материале логопедических реко-

мендаций): Автореф. дисс. ...канд. филол. наук / Л. С. Бейлинсон – Волгоград, 2001. – 19 с.
6. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Эмиль Бенвеиист. – М. : Прогресс, 1974. – 448 с.
7. Верещагин Е. М. В поисках новых путей развития лингвострановедения: концепция рече-поведенческих 

тактик / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М., 1999. – 84 с. 
8. Виноградов С. И. Нормативный и коммуникативно-прагматический аспекты культуры речи / С. И. Вино-

градов // Культура русской речи и эффективность общения / отв. ред. Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев. – М. : Наука, 
1996. – С. 121.

9. Вострова С. В. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості сучасного англомовного ме-
дичного дискурсу (на матеріалі медичних текстів з проблематики ВІЛ / СНІДу): Автореф. дис... канд. філол. 
наук: 10.02.04 / С. В. Вострова. – К., 2003. – 16 с.

10. Дейк Т. Д. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.
11. Дементьев В. В. Непрямая коммуникация и ее жанры / В. В. Дементьев, под ред. В. Е. Голдина. – Саратов, 

2000. – 248 с.
12. Земская Е. А. Категория вежливости в контексте речевых действий / Е. А. Земская // Логический анализ 

языка. Язык речевых действий. – М., 1994. – С. 131–135.
13. Карасик В. И. О типах дискурса / В. И. Карасик // Языковая личность: институциональный и персональный 

дискурс. – Волгоград, 2000. – С. 5–20.
14. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 

2002. – 477 с.
15. Карасик В. И. О категориях дискурса / В. И. Карасик // Языковая личность: социолингвистическая и 

эмотивные аспекты. – Волгоград; Саратов : Перемена, 1998. – С. 185–197.
16. Кубрякова Е. С. О понятиях и дискурсивного анализа в современной лингвистике (Обзор) / Е. С. Кубря-

кова // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты: Сб. обзоров. – М., 2000. 
– С. 7–25.

17. Литвиненко Н. П. Український медичний дискурс: монографія / Н. П. Литвиненко. – Х. : Харківське іс-
торико-філологічне товариство, 2009. – 302 с.

18. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.
19. Менг К. Проблема анализа диалогового общения / К. Менг // Текст как психолингвистическая реальность. 

– М., 1982. – С. 14–18.
20. Миллз М. Коммуникативный анализ медицинского профессионального общения «врач-пациент» / 

М. Миллз // Русский язык сегодня. – Москва, 2000. – С. 342–350.
21. Місник Н. В. Формування української медичної клінічної термінології : Автореф. дис... канд. філол. наук : 

10.02.01 / Н. В. Місник; НАН України. Ін-т укр. мови. – К., 2002. – 20 c.
22. Мишланова С. Л. Когнитивный аспект медицинской коммуникации // Сб.
23. науч. тр. «Теория коммуникации и прикладная коммуникация». – Вестник Российской коммуникативной 

ассоциации, выпуск 1 / Под общей ред. И. Н. Розиной. – Ростов н/Д, 2002. – С. 91–98.
24. Николаева Т. М. Лингвистика текста. Современное состояние и перспективы / Т. М. Николаева // Новое в 

зарубежной лингвистике. Лингвистика текста. – М. : Прогресс, 1978. – Вып. 8. – С. 5–39.
25. Німчук В. В. Мова українського травника XVII ст. / В. В. Німчук // Мовознавство. – 1976. – № 5. – С. 43–55.
26. Передрієнко В. А. Формування української мови XVII ст. на народній основі / В. А. Передрієнко – К. : 

Наук. думка,1979. – 144 с.



260 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

27. Седов К. Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции / К. Ф. Седов. – М. : Лабиринт, 
2004. – 320 с.

28. Селиванова Е. А.Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учебное 
пособие / Е. А. Селиванова. – К., 2002. – 336 с.

29. Серио П. Как читают тексты во Франции / П. Серио // Квадратура смысла: Французская школа анализа 
дискурса: Пер. с фр. и порт. – М.,1999. – С. 14–53.

30. Слышкин Г. Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дис-
курсе / Г. Г. Слышкин. – М. : Academia, 2000. – 128 с. 

31. Чернявская В. Е. Дискурс как объект лингвистических исследований / В. Е. Чернявская // Текст и дискурс. 
Проблемы экономического дискурса: Сб, науч. тр. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 
2001. – С. 11–22. 

32.  Юкало В. Я. Мовні стереотипи в комунікаціях лікаря: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 /  
В. Я. Юкало. – К., 2003. – 36 с.

33. Язык и дискурс: Когнитивные и коммуникативные аспекты: сб. науч. тр. / отв. Ред. И.П. Сусов. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 1997. – 84 с.

34. Язык и наука конца XX века. – М. : Рос. гуман. ун-т, 1995.
35. Harris Z. Discourse analysis// Language. – Baltimore. – 1952. – Vol. 28. – № 17. – P. l–30.



мова в діаЛозі куЛьтур

УДК 811.111’27
T. V. Aksyutina, 
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

DISTANCING POLITENESS IN THE ENGLISH COMMUNICATION

The article deals with the notion of «distancing politeness» within the context of Anglo-Saxon cultural ethos and 
considers its linguistic implementation in the English language. 
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Статья рассматривает стратегию «вежливость дистанцирования» в контексте англо-саксонской куль-
турной традиции и средства её языковой реализации в английском языке. 
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вость сближения. 

Стаття розглядає стратегію «ввічливість дистанціювання» в контексті англо-саксонської культурної 
традиції та засоби її мовної реалізації в англійській мові. 

Ключові слова: комунікація, культура, теорія ввічливості, ввічливість дистанціювання, ввічливість збли-
ження. 

Linguists and anthropologists, considering the culture-communication correlation issues, have long recognized 
that communication is always culturally bound [1; 5; 9; 14; 15]. Its efficient implementation requires compliance 
and aptitude for learning cultural differences, as well as social interactional and pragmatic norms, determining the 
choice of specific communication strategies, tactics and patterns which constitute the conversational style of the target 
language community, formed by and reflecting cultural values.

Communication is not only the transmission of information. In Grice’s view, to maintain effective communication 
it is necessary for the parties to cooperate. Part of successful cooperation is for the parties «to mutually understand 
and employ the politeness strategies for the given situation in order to acknowledge social relationships, maintain 
harmony, and understand the real meaning of the language used» [11, p. 41]. In this sense, politeness can be viewed 
as one of the social phenomena that regulates the interpersonal communication, whose purpose is to consider others` 
feelings, establish levels of mutual comfort, and promote rapport» or «save face» [12, p. 349]. 

Politeness has been given a great deal of attention in various fields: anthropology, linguistics, pedagogy, psychology 
[1; 10; 11; 12]. In pragmatic linguistics, Grice’s Cooperation Principle, J. Searle and J. Austin’s Speech Act Theory 
have long remained its anchor points. For the last 20-30 years dozens of articles and manuscripts have appeared on 
«politeness» theory [5; 6; 7; 9] whose authors study the ‘politeness’ category as the system of ritualized communicative 
strategies, aimed at a comfortable, conflict-free interaction in compliance with social ethics, and, therefore, determining 
the choice of appropriate tactics and linguistic devices. In 1987 Brown and Levinson proposed a politeness model 
which analyses politeness in two broad groups with reference to Goffman’s construct of «face» («public self-image 
that every person wants for himself in interaction» [10, p. 23]: positive politeness (intended to avoid giving offense by 
highlighting friendliness) and negative politeness which is «avoidance based» [7, p. 146] (ensuring that the speaker 
will not interfere with the addressee’s freedom of action by showing deference). Consequently, positive politeness 
is concerned with demonstrating closeness and affiliation, and negative – with distance and formality. Brown and 
Levinson proposed that the communicator’s choice of strategies (bald on record, positive and negative politeness, 
off-record) depends on distance, power and level of the imposition. As power, distance and imposition increase, 
individuals will use higher level strategies. In other words, politeness strategy suggests that «negative («distancing», 
in Scollon and Scollon’s classification [14, p. 67]) strategies are more polite than positive ones. 

In Brown and Levinson’s view, «distancing politeness» is the «heart of respective behavior» [7, p. 129]. It involves 
a set of conventionalized tactics, intended to preserve the hearer’s personal autonomy, certain emotional distance 
(«familiarity breeds contempt» [7, p. 156]), deference and regard for territory. 

According to Brown and Levinson’s politeness formulation, the Anglo-Saxon culture is oriented in distancing 
politeness. It is not surprising for the community where personal autonomy (privacy) appears to be one of the most 
important cultural values. Granting this fact, it seems that delving into the nature of this strategy can be of great 
interest and help to researchers and practitioners. 

So, the focus of this study is «distancing politeness» strategy and its language manifestation in the Anglo-Saxon 
verbal communication. Using the framework of cultural concepts to link theoretical work on cognitive linguistics, 
and research in cross-cultural pragmatics, this article posits the hypothesis that «distancing» regulates the English 
communicative behavior, eliciting the preferred rapport tactics and linguistic means within the conceptual framework 
of the English culture. The aim is to elicit and describe grammatical and lexico-semantical devices of expressing 
the category of distancing politeness in the Anglo-Saxon oral communication, adopting a radical function-to-form 
approach to the matter. In analyzing the use of distancing tactics we consider their rate, type of such expressions and 
functions for which they are used. What predetermines the main problem of the research is the fact that «distancing» 
as well as other concepts «privacy», «individualism» reflects the main identities of the national character, highlighting 
ethnospecificity of the Anglo-Saxon mentality. The goal is to find out which conceptual and communicative dimensions 
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determine the speaker’s choice of «distancing» strategies and how these dimensions trigger the selection of specific 
form types and correlate with their special semantic and grammatical features. Besides, the article aims to provide 
EFL teachers with ideas about classroom practices which will teach culture appropriately by fostering pragmatic 
awareness and interactional awareness cross-culturally. 

The relevance of this study is due not only to the growing interest to pragmatic researches of language and especially 
categories of politeness in view of developing international cooperation but also to the lack of comprehensive description 
of language manifestation of politeness strategies in the English language. There is a need in investigating the specific 
communication categories in their correlation to cultural values, social interactional norms and mental identities. 

The politeness strategies in different cultures have been widely investigated in academic works [2; 3; 5; 6; 7; 
9]. But still little attention is paid to studying the issues of their language implementation in the English verbal 
communication. Recently, however, due to the development of cognitive linguistics, dealing with the language 
phenomena in the light of mental concepts, the topic can gain new perspectives. 

There is a claim that a society can be identified in terms of a unique «ethos» which is manifested in the strategies 
and patterns which constitute a conversational style that can be thought of as a «summation of the social norms 
tied to a linguistic and cultural framework» [8, p. 191]. Brown & Levinson characterize the Anglo-Saxon ethos 
as a «prototypical negative face culture with a strong emphasis on indirectness and politeness in interpersonal 
communication» [7, p. 160]. Cultural differences in communication and politeness system can be understood in the 
context of culture specific social relations, cultural values and concepts. 

The basic premise of the Anglo-Saxon cultural tradition, which is considered individualistic, is egocentric personal 
autonomy. Each person is viewed as having inalienable right to autonomy, who can’t stand interference and imposition on 
others and show tolerance and deference for individual identities. Each individual is unique and has equal claims to this right. 
The notion of personal autonomy in the English language correlates with the special concepts of «privacy» and «distance». 

‘Privacy’ is a specific English word, which is defined as «being alone or undisturbed; the right to this freedom 
from intrusion or public attention» [2, p. 43]. J. Paxman calls it «one of the defining characteristics of the English», 
«one of the country’s informing principles» [13, p. 117–118]. Echoing him, Larina T. asserts that, ‘personal space 
(privacy) is sacred in the English culture; so, any intrusion into privacy is the most blatant breach of communicative 
norms» [3, p. 234]. The reason is «the want of a Speaker that his action be unimpeded by others» [7, p. 156], i. e. 
the desire to save his «negative face», that includes being indirect, not being open, being apologetic, being avoidant, 
being uncertain, and being professional. These categories correspond to Brown and Levinson’s «negative politeness» 
(distancing) strategies of «being indirect, hedging, being pessimistic, minimizing the imposition, being deferential, 
and being apologetic» [7, p. 167]. 

 Byrnes, using the methodology of starting from stereotypes suggests that English conversational style «is weighted 
towards «distancing strategies» [8, p. 86], i. e. toward more indirect approaches which highlight avoiding imposition 
by providing options for the recipient. She characterizes the British conversational style as subtly «negative», i. 
e. deferential. She hypothesizes that such conversational style allows the individualism which the British favors 
ideologically, in that respect for the individuality of others protects one’s own by maintaining reciprocal respect. 
P. Brown and S. Levinson call distancing politeness strategy the «heart of respective behaviour» [7, p. 129]. As no 
other strategy, it helps the English to smooth over the differences in a talk, and therefore, it results in successful and 
comfortable communication. 

The strategy of distancing, manifested in lexical, grammatical and semantical levels, combines linguistic devices 
and social messages in patterns expressive of cultural values and sensitive to interactional context;... and their 
appropriate use requires that speakers know rules dictating both linguistic form and situational relevance...» [9, p. 
95]. Culturally inappropriate use can cause communication conflict as well as communication breakdown, making the 
speakers feel uncomfortable while communicating. 

Many researchers agree [2; 3; 5; 6; 8; 15] that, the notions of indirectness and politeness play a crucial role in 
the negotiation of «face» during the implementation of speech acts of requests. According to Brown and Levinson’s 
«politeness theory» [7], requests are intrinsically face-threatening speech acts (FTAS), since, by making a request, 
the speaker infringes on the recipient’s negative face (i. e., freedom of action and freedom from imposition). One 
way for the speaker to minimize the imposition involved in the request is to employ indirect (referring to contextual 
preconditions necessary for its performance as conventionalized in the language) strategies rather than direct ones. 

On a linguistic level, the range of available language means with which to manipulate the imposition and soften the 
impact of the request involves a set of lexical (word choice, interpersonal and emphatic markers, hedges and down-
toning expressions) grammatical and syntactical mitigators (modals, active and passive voice forms, interrogative 
constructions, subjunctive mood, etc.). Modality plays a very important role in the language implementation of 
«distancing» strategy. Modal verbs in English are strong indicators of the degree of politeness inherent in a request. 
They help to avoid «the appearance of trying to control or impose on the hearer» [7, p. 156] and, therefore, seem to be 
more polite. There is, above all, the system of modal verbs – can, could, may, might, must, ought to, will, would, shall, 
should and quasimodal verbs have (got) to, need to, had better. 

Could, might, would in interrogative constructions are much milder than can, may, will and are employed to make 
request/offers, critical remarks sound less imperative and direct: ‘Could you please bring me…’; ‘Will/would you do 
that for me?’; ‘How would you feel about doing… whatever?’ The English use them for interpersonal communication 
to avoid direct expression of their will. They are involved in numerous ‘fixed’ polite formulae as patterned constructions 
– conditional, subjunctive and interrogative. 

 Modal verbs are often preceded by various hedges (‘I don’t know’) or mental verbs (see) which make request more 
tentative and polite, followed by a suppositional clause: ‘I wanted to see if it would be possible to miss tomorrow night 
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because there’s going to be a concert’; ‘I don’t know if you could give me a ride here to the closest gas station or if you 
would be able to tell me how um to take a taxi or something to get there’. The patterns ‘would+ say, call, think’ (‘I’d 
say…/I’d think…’), or ‘would +like/prefer’ (‘I’d like to…/ I’d prefer…) which are more common in wishes and offers 
make them more polite. Asking ‘Would you like a cookie?’ is preferable to ‘Do you want a cookie?’ In requesting for 
advice: ‘There’s something I’d like to ask you to do’; ‘’; ‘I’d like to know you opinion/what you think about this’ they 
imply respect for the person asked. 

Modal verbs in conditional constructions with if are very common in requests, advice and offers: ‘I wonder if you 
might be interested in…’; ‘If I were you, I’d…’; ‘It would be better if…’; ‘It would be good/nice if you could do…’ 
Using conditional structures, the requestor can pose his question so that the refusals should not sound very rude, and 
a favor/assistance shouldn’t be intrusive: ‘It would be really nice if you could, but don’t worry if you don’t have the 
time’; ‘I could go and see him if that would help’. Overall, the use of conditional or subjunctive forms to convey an 
indirect request seems to be the preferred strategy to produce a politeness effect. This kind of an internal modification 
may serve as a distancing tactic to express deferential politeness, distancing the speaker from the content of the 
proposition and the recipient. 

A number of researches [2; 3; 15] suggested including in the set of linguistic elements, expressing modality, modal 
expressions be able, be going to, modal adjectives and adverbs necessary/necessarily, probable/probably, possible/
possibly, presumably, definitely, perhaps, and some parentheticals I think, I believe, I’m sure: ‘Is this film worth 
seeing? – Yes, I think so’; ‘Perhaps you’d better not do that/ It might be better for you not to do that’; ‘I don’t think I 
can/ I’m afraid I can’t/ I don’t really agree with you’. 

 The speaker might also try to reduce the size of imposition of the request and use past-tense and future-tense verb 
forms that distance the speaker from the subject of request/question, shifting the latter somehow into past or future 
and, so giving freedom in choosing responses. Instead of very imperative ‘Leave the room’; ‘Join us in five minutes’, 
correct English would be ‘You will need to leave the room’; ‘Will you join us in five minutes?’ or ‘I was wondering 
if I could talk to you….’; ‘I was really hoping if I could have the weekend free’. The past indefinite and continuous 
forms make the request seem less direct and urgent. 

 The continuous-tense forms make requests/questions sound as casual remarks, and intentions or offers tend to be 
less demanding.compare: ‘Will you be leaving this afternoon?’ (enquiring about one’s plans); ‘Are you going to leave 
this afternoon?’ (pressing for a decision) and ‘Will you leave this afternoon? (request/ordering). 

The other ways of distancing in English are understatement (when what is said is less important than it actually is) 
and overstatement (on the contrary, what is said is more significant than it really is). Both tactics are intended to make 
communication emotionally neutral, polite and natural. 

Understatement tends to reduce the significance and the importance of what is actually said, and aims to carefully 
treat the interlocutor and his/her feelings. When it comes to something very intimate, delicate (sharing one’s feelings/
impressions, announcing gravy news), or, on the contrary, something very negative (negative attitude, complaints), we 
employ understatement strategy. In such situations, the main goal is to keep a friendly talk, avoiding any discomfort 
and uneasiness of the utterance: ‘I am not too well at the moment’ instead of ‘I’m very ill’; ‘It’s not good enough’ 
instead of ‘It’s very bad’; ‘I’m a bit disappointed’ instead of ‘I’m desperate’, etc. Some scholars interpret this strategy 
as «Language of Doublespeak» [2, p. 55]. The «weight» of the utterance and the severity of imposition on the hearer 
can be regulated with different mitigating devices:

1. Devices that are employed to minimize the imposition on the recipient (just, a bit/a little, only) and assertive 
words (somehow, somewhat). They nullify undesirable emotions when making an excuse or apologizing, and help to 
conceal despise: ‘She could give a little more attention to details’; ‘ I know, it was just a sketch and she is only making 
her first steps in drawing, but she seems a bit slow, I’d say’; ‘Oscar, lower it a bit, would you?’. 

2. Fillers (a kind of, a sort of, so to speak, more or less, etc.): i. e. items that soften the directness of the utterance: 
‘You see, I kind of borrowed your son’s car, so to speak, it worked more or less alright but then suddenly the engine 
sort of ceased to work’. 

3. Verbs of intention (to be inclined, to tend, to intend): instead of ‘He criticizes everyone lately’, more correct 
variant would be ‘He tends to be rather critically minded lately’. 

4. Negation as a way of realising the significance of the utterance is presented in three constructions: direct negation, 
hidden (implied) negation and double negation. The direct negation relates to the verb, or is transferred to the verb of 
thinking (transferred negation), or can be expressed with non-assertive words. The direct negative construction tends 
to replace the emotionally-coloured word in the positive construction by choosing a more neutral synonym: ‘It’s not 
too exciting’ instead of ‘It’s dull’; ‘I’m not quite clear on…’ instead of ‘I don’t understand’; ‘I’m not particularly fond 
of snakes’ instead of ‘I’m afraid of snakes’. 

The hidden negation can be presented «implicitly» in positive sentences by replacing the direct negation with 
negative adverbs (hardly, barely, scarcely) or adverbs minimizing the significance (few, little), or appropriate verbs 
and participles (fail, lack): ‘He barely touched his drink’ instead of ‘He didn’t touch his drink’. 

When negative words with negative prefixes or prepositions are used in negative sentences, we deal with double 
negation: ‘He doesn’t look unfriendly; he is not likely to be devoid of human weaknesses’ (= ‘He looks friendly and 
human’). 

 Overstatement, unlike understatement, exaggerates and enhances what is said to produce a positive effect in 
spoken and conversational discourse. The English apply it when praising, expressing sympathy, thanks and gratitude, 
or apologizing, etc. The strategy of overstatement employs a number of hedging and intensifying devices with 
adjectival or adverbial modifying functions: emphatics and amplifiers how, so, too, extremely, terribly, awfully, much, 
exact, total are common in positive and exclamatory sentences, expressing praise or complimenting: ‘You were a 
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great help, and I am really thankful’; ‘Thank you for a most lovely party!’; ‘All those extremely funny surprises!’; 
‘That was very considerate of you!’. 

 Another way to exaggerate the significance of the utterance is to employ emotionally-coloured, semantically 
positive verbs love, hate, or adjective great, awful, silly with intensifying function. For English speakers, there is 
only one standard response to ‘How are you?’ That is ‘Fine/Great/OK/Pretty well/Super, thank you’. In answer to 
an invitation such as ‘Would you come to our place for dinner next Friday?’ the English version is ‘I’d be delighted/ 
glad/I’d love to’. A few simple phrases will suffice for most situations (bothering someone, bumping into someone, 
having forgotten something, giving unintentional offence): ‘I’m (so/really) sorry, please, excuse me’; ‘I hate to bother 
you during the lecture/I’m awfully sorry to interrupt your lecture but… ‘. 

 In the same vein, the English are inclined to follow the rules of a small talk. Trying to win the interlocutor, they 
say what the former would love to hear, exaggerating ones’ merits and their weaknesses and showering praises and 
compliments. On the whole, speakers of English lingua cultures use the «addressee’s positive evaluation» strategy 
more often (e. g. It looks gorgeous/ fantastic/ wonderful/ superb / fabulous!) than Ukrainian or Russian speakers. 

To sum up, the preference for conventional indirectness and elaboration in «distancing» politeness strategies, 
which prevail in everyday encounters, reflects the importance of personal autonomy in the Anglo-Saxon culture. 
The English seem to place a higher value on privacy, cultural norms demand a more «distant and formal system of 
behavior» [3, 240]. 

 Culturally-specific politeness strategies form a culturally distinct interactional communicative style. In interpersonal 
communication the English style is indirect, deferential. It can be called Hearer-oriented. The main emphasis is put 
on the form of the utterance and on softening the imposition. It manifests itself on different linguistic levels – lexical, 
grammatical syntactical (modal verbs, understatements, overstatements, nominatives, etc.). 
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ВиКлАДАннЯ ІнОЗЕМниХ МОВ В КОнТЕКСТІ ДІАлОГУ КУлЬТУР

У статті розглядається поняття міжкультурного діалогу як способу інтерактивної взаємодії, основу 
якої становить крос-культурний контекст, розкривається його сутність, вплив культурних фонових знань 
на процес розуміння. 

Ключові слова: міжкультурний діалог, крос-культурний контекст, фонові знання. 

В статье рассматривается понятие межкультурного диалога как способа интерактивного взаимо-
действия, основу которого составляет кросс-культурный контекст, раскрывается его сущность, влияние 
фоновых знаний на процесс понимания. 

Ключевые слова: межкультурный диалог, кросc-культурный контекст, фоновые знания. 

The given article highlights the peculiarities of cultural dialogue as the means of cultural interaction. The latter 
largely depends on cross-cultural context. The essences of cultural background knowledge as well as its influence on 
understanding in cross-cultural communication are determined. 

Key words: cross-cultural dialogue, cross-cultural context, background knowledge. 

У сучасному світі в умовах інтенсивного розвитку міжнародних контактів виникає необхідність ефектив-
ної взаємодії з представниками різних лінгвокультурних спільнот в різних сферах. Саме це налаштовує нас 
розвивати наші здібності, брати участь у міжкультурному діалозі та вимагає переосмислення традицій та по-
шуку нових теоретичних засад. Саме тому питання міжкультурного діалогу набуває особливої актуальності. 

Міжкультурний діалог є однією з основних форм взаємодії культур в загальному форматі міжкультурної 
комунікації. Ідея діалогу культур бере свій початок у працях Бахтіна М. М. та набуває важливого значення в 
гуманітарних науках. Діалог культур розглядається як сукупність безпосередніх відносин і зв’язків, які склада-
ються між різними культурами, і включають в себе ті результати, які виникають в процесі цих взаємовідносин. 

Про тісний взаємозв’язок і взаємозалежність викладання іноземної мови та міжкультурної комунікації 
говорить також і С. Г. Тер-Мінасова у своїй праці «Мова та міжкультурна комунікація» («Язык и межкуль-
турная коммуникация»), яка вважає що «кожне заняття з іноземної мови – це перехрестя культур, це практика 
міжкультурної комунікації, тому що кожне слово відображає іноземний світ і іноземну культуру» [6, с. 25]. 

Міжкультурна комунікація як дисципліна формувалась на основі різних гуманітарних наук і методів, 
основоположниками її були представники різних наукових галузей: лінгвістики, антропології, психології, со-
ціології, етнології, фольклористики і т. д. В процесі їхньої спільної роботи теорії і методи цих областей змішу-
вались, надаючи міжкультурній комунікації інтегративного характеру. Проте міждисциплінарний характер 
міжкультурної комунікації не виключає наявності специфічних, характерних для кожної окремої науки підхо-
дів до її дослідження. У підручнику з «Основ мовної комунікації» під редакцією Садохіна О. П. називаються 
три методологічних підходи до вивчення міжкультурного спілкування: функціональний, пояснювальний та 
критичний [2]. 

Згідно функціонального підходу культуру будь-якого народу можна описати за допомогою різних методів. 
Результатом цього підходу стала теорія комунікативного пристосування, котра стверджує, що в ситуаціях 
міжкультурного спілкування люди часто змінюють моделі комунікативної поведінки, пристосовуючись до 
моделей партнерів по спілкуванню. 

Мета пояснювального підходу полягає в тому, щоб зрозуміти і описати, але не передбачити поведінку 
людини. Прихильники цього підходу розглядають культуру, як середовище існування людини, яке створене 
і змінюється завдяки спілкуванню. 

Критичний підхід містить в собі багато положень пояснювального підходу, але акцент в дослідженнях 
міжкультурної комунікації, проведених на його основі, робиться на вивчення умов спілкування: ситуацій, 
оточуючого середовища і т. п. Прихильники цього підходу цікавляться перш за все історичним контекстом 
комунікації. 

Під час міжкультурного діалогу відбувається взаємодія представників різних культур, використовується 
інший мовний код (для однієї із сторін – це іноземна мова), проявляються інші установки, форми поведінки 
і ціннісні орієнтири, які сприймаються комунікантами як відмінні від власних. І в цьому сенсі усвідомлення 
«чогось чужого» та «чогось іншого» набуває особливого значення. 

Слід зазначити, що під час комунікації мова виступає не просто як засіб передачі інформації, але і як 
форма культурної поведінки. У всіх культурах присутнє прагнення встановити гарні відносини, які є безсум-
нівною цінністю: вибачення за грубий тон, заперечення; прояв ввічливості; адекватне використання слів ви-
знання і вдячності. Але різні культури по-різному розуміють і цю ціль, і шляхи її досягнення. У Німеччині, на-
приклад, прийнято при вітанні тиснути один одному руку і, зазвичай, жінка подає руку першою. Німці також 
розрізняють ділові відносини і приватні інтереси, а також приймають рішення в кожній з цих сфер незалежно. 
Доволі часто цитується при цьому прислів’я «Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps» («Дружба – дружбою, а 
служба – службою»). У нас досить різняться і уявлення про час. Пунктуальність для німців є дуже важливою 
і запізнення є проявом недостатньої поваги до свого ділового партнера. 

Перед тим, як вступати в контакт, ми оцінюємо співрозмовника, намагаємось визначити, про що піде 
мова. Культура впливає на вибір теми спілкування: те, що вважається правильним в одних культурах, в інших 
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– неприпустимо. Так, наприклад, у німців не прийнято говорити про хвороби та смерть, а також про ділові 
справи за межами офісу. Категорії регістрів спілкування можуть поділятися на формальний, неформальний, 
нейтральний, фамільярний, інтимний. 

Оцінка ефективності спілкування складається під впливом не лише мовних, але й соціокультурних факто-
рів, оскільки культурна поведінка базується не на інстинкті, а й на знаннях і залежить від контексту. 

У рамках крос-культурного контексту, як і будь-якого іншого, мова йде про зовнішній (умови спілкування, 
місце і час) та внутрішній (ментальний) контексти. Ментальний контекст ототожнюється зі значенням та при-
хованим змістом, з глибиною та багатозначністю варіантів змісту і в якості сповненого сенсу культурно-праг-
матичного простору комунікації є інтегральним початком фонових знань. Даний тип контексту представляє 
систему засобів і ціннісних орієнтирів, які використовуються для вираження намірів, установок, прагнень і 
національних пріоритетів у вигляді концептів, які формують і активізують необхідні способи їхнього мовного 
вираження. 

Міжкультурний діалог слід розглядати як спосіб інтерактивної взаємодії, опосередкований мовою, основу 
якої становить крос-культурний контекст. Даний контекст включає в себе сукупність знань, систему орієн-
тирів і стратегій поведінки, які складаються в результаті порівнянь і ведуть до взаємопорозуміння або його 
відсутності між представниками різних культур. 

У процесі спілкування в умовах міжкультурного діалогу прослідковується співвідношення мовних струк-
тур з культурними і суб’єктивними факторами на основі аналізу і реконструкції латентних механізмів сприй-
няття контексту іншої культури. Розуміння наступає лише тоді, коли у відповідності зі своїми знаннями про 
світ реципієнт сприймає ситуацію, тобто має уявлення про всі варіанти, які характеризують метакомунікатив-
ний рівень комунікації. 

Розуміння крос-культурного контексту – це процес, спрямований на:
а) розпізнавання, сприйняття, декодування значень та змісту, їхню інтерпретацію;
б) оперування образами, представленими в когнітивній свідомості, аналогічні тим, які має в своєму розпо-

рядження представник іншої лінгвокультурної спільноти;
в) формування якісно нових і релевантних знань за допомогою іноземної мови як інструмента пізнання [7, 

с. 66]. 
Адекватність спілкування і досягнення взаєморозуміння обумовлені наявністю не лише мовних, алей фо-

нових знань. Звідси випливає, що першою необхідною умовою розуміння є релевантність культурних фо-
нових знань як основи міжкультурного діалогу і способу орієнтації по відношенню до іншої культури. У 
вітчизняному мовознавстві питання про фонові знання вперше більш детально розглядались у праці Є. М. 
Верещагіна та В. Г. Костомарова «Мова та культура» («Язык и культура»). У ній фонові знання визначають-
ся як «загальні для учасників комунікативного акту знання». Іншими словами, це загальна для комунікантів 
інформація, яка забезпечує взаєморозуміння при спілкуванні. Саме країнознавчі фонові знання мають велике 
значення в процесі викладання іноземних мов [1]. 

Не зупиняючись на загальновідомій типології фонових знань, ми зазначимо лише ті з них, які мають пер-
шочергове значення для розуміння:

1) етнокультурні знання про базову особистість носія мови як представника конкретної лінгвокультурної 
спільноти (менталітет, особливості світосприйняття, стереотипи, ціннісні орієнтири), джерелом яких висту-
пають значення та зміст, закладені в різних типах дискурсів;

2) культурно-прагматичні знання, які мають всі члени певної етнічної і мовної спільноти, і які невідомі 
представникам іншої культури (модус поведінки і способи їхнього вираження – мова повсякденної поведінки, 
або норми поведінки, форми мовного етикету, які відповідають різним мовним ситуаціям);

3) актуальні фонові знання про культурну схожість і відмінності в крос-культурному контексті, виявлені 
на основі загальних характеристик і специфіки культурних універсалій і стандартів. Другою умовою вза-
єморозуміння є моделювання стилю спілкування у відповідності з уявленнями про іншу культуру. Очевидно, 
що емоційно-чуттєве відношення студента до різних фактів культури теж може бути різним. Факт чужої 
культури може викликати неприйняття, зацікавленість, захоплення чи сприйматись нейтрально. Встановлено, 
що матеріал (а це відноситься і до фактів культури), який засвоюється неформально і викликає певні емоції, 
запам’ятовується набагато краще. Викладач же повинен бути готовий до різної реакції студентів на певні 
факти культури. 

Фонові знання не є стабільними, вони постійно змінюються. Те, що ще вчора було всім відомим, перестає 
бути актуальним. Так, наприклад, до 1989 року існувало дві німецькі держави: ФРН та НДР. В ФРН загаль-
новідомими були такі поняття, як der Bundestag, der Bundesrat, die Wehrmacht, der Verfassungsschutz, в той 
час як в НДР існували такі поняття, як die Berliner Mauer, die Volkskammer, der Volksrat, die Volkspolizei, die 
Volksarmee, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (die SED), der Staatssicherheit(Stasi). Після об’єднання 
двох німецьких держав зникли поняття, які були типовими для політичного життя НДР і навіть повернулася 
колишня назва міста Chemnitz для Karl-Marx-Stadt. Досить гарно прослідковуються всі ці зміни, які відбу-
валися на території колишньої НДР в перші місяці після об’єднання Німеччини у фільмі «Good bye, Lenin» 
Вольфганга Беккера. Саме цей фільм допомагає студентам зрозуміти текст у німецькому підручнику «ЕМ. 
Brückenkurs» про двох чоловіків, які розпочали свою світову подорож на велосипедах в останні дні існування 
НДР в 1990році, а повернулися майже через п’ять років. 

Отже, іноземна мова, будучи засобом комунікації, відображає особливості світогляду, етнічних та культур-
них цінностей, а також норми поведінки, які є характерними для даної мовної спільноти. Усвідомлення себе в 
контексті іншої культури має на увазі такі якості як відкритість, толерантність, готовність вступити в контакт. 
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Йдеться про необхідність формування емпатичних здатностей, котрі забезпечують пізнання власної та «чужої» 
перспективи, а також її зміни чи прийняття перспективи іншого в інтересах взаємопорозуміння. При цьому ем-
патія розглядається як невід’ємна риса особистості, в якій переплітаються готовність до активного спілкування 
з представниками іншої культури, відкритість, свобода від упереджень та вміння пристосовуватись. 
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ОСнОВнІ ПАРАДиГМАТиЧнІ ПІДХОДи ДО АнАлІЗУ СПЕЦифІКи ВІДТВОРЕннЯ 
МАКРОКОнЦЕПТУ «ПОРТРЕТ» З нІМЕЦЬКОЇ МОВи нА УКРАЇнСЬКУ

Статтю присвячено огляду основних парадигматичних підходів до аналізу відтворення макроконцепту 
«портрет». Розглянуто класифікацію макроконцепту «портрет», його репрезентацію в німецькомовних худож-
ніх текстах й проблему його відтворення українською мовою. Наведені методи дослідження процесу відтворен-
ня макроконцепту «портрет» з німецької мови на українську висвітлюють специфіку вивчення даного феномена 
в межах антропоцентричної, когнітивно-дискурсивної, лінгвокультурологічної й перекладознавчої парадигми. 

Ключові слова: лексико-семантичний простір, лінгвокультурний концепт, макроконцепт «портрет», 
мова перекладу, мова оригіналу, текст оригіналу, текст перекладу. 

Статья посвящена рассмотрению основных парадигматических подходов к анализу процесса передачи 
макроконцепта «портрет». Рассмотрена классификация макроконцепта «портрет», его репрезентация в не-
мецкоязычных художественных текстах и проблема его передачи в украинском языке. Приведенные методы 
исследования передачи макроконцепта «портрет» средствами украинского языка иллюстрируют специфику 
изучения данного феномена в рамках антропоцентричной, когнитивно-дискурсивной, лингвокультурологичной 
и переводоведческой парадигмы. 

Ключевые слова: лексико-семантическое пространство, лингвокультурный концепт, макроконцепт «пор-
трет», текст оригинала, текст перевода, язык оригинала, язык перевода. 

The article deals with fundamental paradigmatic approaches to the analysis of rendering of the portrait macrocon-
cept. The classification of portrait macroconcept, its representation in German literary texts and the problem of its ren-
dering into the Ukrainian language are researched. The overviewed methods of investigation concerning the rendering 
of portrait macroconcept from German into Ukrainian illustrate the specific of the analysis of this phenomenon within 
the anthropocentric, cognitive-discursive, linguo-culturological and translational paradigms. 

Key words: lexico-semantic field, linguo-cultural concept, portrait macroconcept, source text, source language, 
target text, target language. 

Теорія антропоцентризму, яка бере свій початок з античності, залишається одним із провідних методологічних 
принципів дослідження феноменів сучасної соціокультурно й антропологічно орієнтованої лінгвістики. Ocмиcлення 
poлi й мicця людини в coцiyмi, мoвлeннi та кyльтypi cтaлo ключoвим чepeз вплив aнтpoпoлoгiчнoї фiлocoфiї на су-
часну лінгвістику. Завданням наукових доробків лінгвістики ХХ і ХХІ століття стало дослідження пoвeдiнки люди-
ни як «центру світобудови» [2, с. 34], piзнoмaнiтних coцiaльних, пpoфeciйних, вiкoвих і гeндepниx груп. 

Згідно з антропоцентричним лінгвістичним напрямом мова досліджується як продукт людської діяль-
ності, що уможливлює вивчення вищезазначених характеристик людини в сукупності й проблем мовного 
аранжування її зовнішнього і внутрішнього світу. Тому, провідним під час фіксації ролі людини у світі є її 
дeтepмiнація лiнгвoкyльтypними, coцioдиcкypcивними й іншими чинникaми, що передбачає врахування вер-
бальних засобів об’єктивації зовнішнього і внутрішнього портрету людини. 

Однак специфіка мовного аранжування «портрету» людини як онтологічної сутності у світлі основних ідей 
сучасної антропоцентричної парадигми стосувалася проблем вербальної репрезентації портретної семантики 
лише окремих мовних засобів і концептів. Наразі підвищений інтерес до мовного аранжування зовнішнього 
і внутрішнього світу людини уможливив наукове спрямування на комплексне перекладознавче дослідження 
мовних й мовленнєвих засобів репрезентації й відтворення макроконцепту «портрет» (МКП), що обумовлює 
актуальність даної наукової роботи. 

Вiдпpaвнoю тoчкoю лінгвістичної aнтpoпoцeнтpичнocтi є мoвнa ocoбиcтicть. Тому переклад, в рамках лінг-
вістичної антропоцентричності, виступає антропологічним феноменом у вигляді тeкcту, як цiлicного oб’єкту 
пepeклaдy, або процесу, в якому на передній план виступає комунікативний аспект й розумова діяльність 
людини. Перекладач, як вторинна мовна особистість, приймає участь у мовленнєвому акті (1. текст оригіналу 
(ТО) – 2. перекладач – 3. текст перекладу (ТП)) й виступає елементом опосередкованої комунікації. Комуні-
кативну функцію перекладача підтверджує й iнтepпpeтaтивна тeopiя пepeклaдy, яка poзглядaє пepeклaд як 
кoмyнiкaтивний пpoцec, в якoмy бepyть yчacть вiдпpaвник ТО, пepeклaдaч тa oдepжyвaч кiнцeвoгo тeкcтy [5]. 

Дослідження процесу репрезентації й відтворення МКП ґрунтується на врахуванні триєдності мовних осо-
бистостей, а саме:

1) автора ТО – адресанта повідомлення;
2) перекладача як адресата і реципієнта ТО, що виступає посередником мовного повідомлення й
3) читача – цільового адресата і реципієнта повідомлення. 
Taкий пiдxiд визнaчaє пepeклaд як пpoцec. У нaшoмy випaдкy цe – пpoцec вiдтвopeння MКП, eфeктивнicть 

якoгo пoвнicтю зaлeжить вiд кoмпeтeнцiї пepeклaдaчa як втopиннoї мoвнoї ocoбиcтocтi. 
Вище зазначена класифікація, зважаючи на характер досліджуваного явища, видається нам найбільш до-

речною, оскільки перекладач, як адресат оригіналу і як друга мовна особистість, сприймає МКП як феномен 
дослідження в ТО. Важливим є той факт, що він працює в умовах двомовності, тобто володіє МО, в якій має 
місце МКП, а адресат сприймає вербалізоване засобами МП повідомлення перекладача, який пропустив МКП 
«через себе». 

© О. М. Волкова, 2014
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Адресант виступає кінцевою ланкою комунікативного ланцюга, об’єктом мовленнєвого впливу, адже до-
цільність портретної характеристики людини у творі визначається його комунікативною спрямованістю на 
адресата. Тому для глибокого аналізу даної проблеми необхідним є врахування екстралінгвістичних факторів, 
цілей та завдань мовних особистостей, що приймають участь у трьохрівневій комунікації: 

 1. введення й 

вербалізація МКП у 

ТО 

2. вербалізація й 

відтворення МКП у 

ТП 

3. сприйняття МКП 

у ТП 

Отже, антропоцентрична мовознавча парадигма представляє людину як «суб’єкт і об’єкт сприйняття» [4], 
тому «портретна лексика» (ПЛ) висвітлює як зовнішні, так і внутрішні ознаки людини в творі, що є мотиваці-
єю для подальшого дослідження антропоцентрично спрямованої семантики портретності в художньому творі. 
Слід зазначити, що провідними парадигматичними підходами до аналізу німецькомовних художніх творів та 
їх перекладів окрім антропоцентричної є когнітивно-дискурсивна, лінгвокультурологічна й перекладознавча 
парадигми. 

Лінгвокультурологічна парадигма проявляється у концептуальному мeтoді дocлiджeння при аналізі ві-
творення МКП. Концептуальний метод дослідження зі свого боку, пepeдбaчaє мoдeлювaння й oпиc МКП 
як ментального утворення в цілому, опис концептоутворень спадних рівнів абстракції, що входять до його 
структури, а також і визначення статусу МКП в межах перекладознавчої парадигми. Кoнцeптyaльний мeтoд 
дocлiджeння дозволив нам також встановити й описати процес концептуалізації, наслідком якого є формуван-
ня концептосфери як системи концептів у свідомості людини. Концептуалізація «портрету» тicнo пoв’язaна з 
прoцeсoм його кaтeгoризaцiї як засобом клaсифiкaцiйнoї дiяльнoстi мовної особистості, а потім і перекладача. 
Такий засіб нaпрaвлeний нa iнтeгрaцiю частин «портрету» в iєрaрхiю клaсiв – розподіл портретної лексики на 
магістральну й периферійну. 

Отже, категоризація портретної лексики, яка вербалізує такий високоабстрактний конструкт як МКП, від-
бувається шляхом віднесення її до певних класів на підставі подібності ознак і характеристик її магістральних 
слів та периферійних лексем (концепція «родинної схожості» Л. Вітгенштейна) [1, с. 32; 3, с. 130] (див. рис. 1):

 
 

зуби 
губи 

вуста 

Рис. 1. Структура лексико-семантичного простору катаконцепту вуста

Aдeквaтнe вiдтвopeння вepбaлiзoвaнoгo МКП мaє зaбeзпeчити повноцінне вiдтвopeння мaгicтpaльних й 
пepифeрiйних eлeмeнтів y cтpyктypi лeкcикo-ceмaнтичнoгo пpocтopy МКП. 

Отже, процеси категоризації та концептуалізації відбуваються протягом прочитання ТО перекладачем пе-
ред здійсненням процедури перекладу, а також безпосередньо під час здійснення перекладу. У ментальній 
свідомості перекладача відбувається чотирьох-ступеневий процес: 1) концептуалізації МКП, 2) його харак-
теризації, 3) далі – фіксації даного концепту мовним знаком, і як наслідок 4) створення алгоритму його від-
творення у ТП. 

Відомим є той факт, що існує безліч підходів до інтерпретації терміну «концепт» – 1) когнітивний, 2) лінг-
вістичний і 3) культурологічний. В рамках даного дослідження ми трактуємо статус МКП з точки зору лінг-
вокультурного підходу, що поєднує в собі розуміння концепту як когнітивної й культурологічної сутності. В 
цьому відношенні ми приєднуємось до інтерпретації концепту, запровадженої В. Карасиком, Ю. Степановим, 
В. Нерознаком, В. Зусманом, В. Красних, В. Масловою, Н. Алефіренко та Г. Слишкіним. 

Лінгвокультурний підхід передбачає сприйняття культури та картини світу окремим індивідуумом й умож-
ливлює виділення вербалізованої частини концепту в МО та МП. Oдиницeю, якa peпpeзeнтyє вepбaлiзoвaний 
лiнгвoкyльтypний МКП, може виступати одиниця різних мовних рівнів, наприклад: лeкceмa, cлoвocпoлyчeння, 
peчeння, текст. Слід вpaxoвyвати тoй фaкт, щo змicт МКП як мeнтaльнoї cyтнocтi вiдзнaчaєтьcя poзмaїтнicтю 
кoнтeкcтiв yживaння, щo cпpичиняє нeoбхiднicть йoгo cпiввiднeceння з бiльш нiж oднiєю лeкcичнoю oдиницeю. 

Лiнгвoкyльтypний пiдxiд дoзвoляє пpoникнyти в глибиннy cyтнicть МКП, щo cфopмyвaвcя в кoлeктивнiй 
cвiдoмocтi двox нaцiй (німецькомовному й україномовному середовищі), poзкpити cиcтeмy цiннocтeй і oцiнoк 
носіїв МО та МП, нa poзвитoк якoї вплинyв кyльтypний, мoвний i гpoмaдcький дocвiд нiмeцькoї й yкpaїнcькoї 
coцioкyльтypних cпiльнoт. 

Адекватне відтворення МКП у ТП залежить від вміння перекладача створити концептосферу, подібну 
до концептосфери автора ТО з метою повної передачі змісту концептуалізованої в ТО портретності. Дo тoгo 
ж, aдeквaтнe вiдтвopeння вepбaлiзoвaнoгo МКП oзнaчaє пepeдaчy вcix йoгo eлeмeнтiв (гіпер-, гіпо-, мезо- та 
катаконцептів) з якoмoгa мeншими втpaтaми. 



270 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Особливого значення для дослідження процесу відтворення МКП набуває когнітивно-дискурсивна пара-
дигма, в межах якої ми виокремлюємо дискурс-аналіз. Основним принципом останнього є врахування соціо-
культурного контексту німецькомовних художніх текстів, що сприяє виокремленню портретного дискурсу, 
як факту мовленнєвого застосування концептуалізованої портретності у тексті. Зaзнaчaємo, щo пpoцec відтво-
рення пopтpeтнoгo диcкypcy є взaємoдiєю двox cтpaтeгiй – oднa з ниx opiєнтoвaнa нa cпociб виcлoвлювaння, 
xapaктepний для МП, i викopиcтoвyєтьcя пpи пepeдaчi зaгaльниx лeкcикo-гpaмaтичниx eлeмeнтiв МКП, a iншa 
обумовлена прагненням збepeгти ocoбливocті виxiднoї фopми виcлoвлювaння, яка необхідна пpи пepeдaчi 
пopтpeтнoї xapaктepиcтики людини. 

Toмy, oцiнюючи адекватність відтворення пopтpeтнoгo диcкypcy i вepбaлiзaцiю МКП засобами МП y ТП, 
головними критеріями слід вважати нe лишe дoтpимaння фopм виcлoвлeння МО тa нopм їx пepeдaчi МП, a 
й вiдтвopeння oбpaзнoї xapaктepиcтики людини зi збepeжeнням iнфopмaцiйниx компонентів та збереження 
нaцioнaльнo-icтopичнoгo кoлopитy. 

Отже, основними парадигматичними підходами до аналізу відтворення МКП у німецькомовних художніх 
творів та їх перекладів українською мовою є антропоцентрична, когнітивно-дискурсивна, лінгвокультуро-
логічна й перекладознавча парадигми, які зумовлюють методику дослідження процесу відтворення МКП як 
лінгвокультурного феномену. 
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нЕГАТиВнО КОнОТОВАнІ ПРЕЦЕДЕнТнІ нОМІнАЦІЇ  
СУЧАСнОГО ІнТЕРнЕТ-ДиСКУРСУ В УКРАЇнСЬКІй ТА АнГлІйСЬКІй МОВАХ

У статті йдеться про особливості функціонування, виникнення та конотованості прецедентних номі-
націй української та англійської мови. Автор досліджує прецедентні феномени, які лежать в основі такої 
лексики та визначає їх культурне підґрунтя. Особлива увага приділяється причинам появи негативної коното-
ваності у семантичній структурі номінацій. 

Ключові слова: прецедентна номінація, прецедентний феномен, конотація, внутрішня форма. 

В статье идет речь об особенностях функционирования, возникновения и коннотированости прецедентных 
номинаций украинского и английского языка. Автор изучает прецедентные феномены, которые лежат в осно-
ве такой лексики и определяет их культурное основание. Особое внимание уделяется причинам появления не-
гативной коннотированости в семантической структуре номинаций. 

Ключевые слова: прецедентное номинация, прецедентный феномен, коннотация, внутренняя форма. 

The article deals with the peculiarities of precedent nominations functioning, appearance and connotation in 
Ukrainian and English. The author examines the precedents phenomena that underlie such a vocabulary and defines 
their cultural background. Particular attention is paid to the causes of negative connotaion in the semantic structure 
of nominations. 

Key words: precedent nomination, precedent phenomenon, connotation, internal form. 

Поняття прецедентності в рамках лінгвокогнітивного підходу в лінгвістиці відображає одну із сторін в 
осмисленні широко представленого феномена інтертекстуальності, який пов’язаний з виявленням національ-
но-культурної специфіки комунікації за допомогою аналізу елементів, складових інваріантну загальнонаціо-
нальну частину у свідомості взаємодіючих суб’єктів [3]. 

Одиниці системи прецедентний феномен (ПФ) – прецедентний текст (ПТ), прецедентне висловлюван-
ня (ПВ), прецедентна ситуація (ПС) і прецедентне ім’я (ПІ). Всі названі феномени тісно взаємопов’язані. 
При актуалізації одного з них може відбуватися актуалізація декількох інших (Д. Б. Гудков, В. В. Красних,  
І. В. Захаренко, Д. В. Багаєва). 

У контексті порівняльного мовознавства, на жаль, не було зроблено спроб проаналізувати прецедентну 
лексику в англійській та українській мовах, чим і зумовлюється актуальність нашої розвідки. 

Мета статті полягає у виявленні загальних і специфічних закономірностей використання прецедентиних 
феноменів в українській та англійській мові. 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступне завдання: проаналізувати прецедентні феномени і визна-
чити їх культурне підґрунтя, дослідити механізми творення таких номінацій в українській та англійській мовах. 

Прецедентні назви, до яких відносимо прецедентні висловлювання та прецедентні імена виникають на 
ґрунті якоїсь певної прецедентної ситуації. 

Прецедентна ситуація – певна «ідеальна ситуація», яка коли-небудь була реальною, або ж належить до 
створених віртуально людським мистецтвом. В. Красних твердить, що прецедентною ситуацією можна вва-
жати ту ситуацію, яка, по-перше, добре відома носіям певного ментально-лінгвального комплексу, по-друге, 
є актуальною в когнітивному плані, тобто має варіант сприйняття, в який входять певні мінімізовані та на-
ціонально-детерміновані знання, чи якесь певне уявлення про саму ситуацію, що містить, в тому ж числі, і 
конотації, які пов’язуються з даною ситуацією, а також, по-третє, апеляції до якої є частотними в комунікації 
представників даної національної лінгвокультурної спільноти [2, с. 183]. 

 ПІ – індивідуальне ім’я, пов’язане або з широко відомим текстом, як правило, належать до числа пре-
цедентних (наприклад, Обломов, Тарас Бульба), або з ситуацією, широко відомої носіям мови і виступає як 
прецедентна (наприклад Тітушка, Maverick), а ім’я-символ, яке вказує на деяку еталонну сукупність певних 
якостей (Моцарт, Ломоносов) [1]. 

Отже, розглянемо деякі прецедентні номінації в українській та англійській мовах. 
Тітушки – збірна назва найманців, часто люмпенізованих кримінальних елементів, гопників, молодиків, 

в тому числі спортсменів, які використовуються українською владою для застосування фізичної сили і участі 
в масових сутичках; зокрема, для перешкоджання діяльності опозиційних активістів та для дій проти вулич-
них протестів: провокацій, підпалів машин, залякування, побиття та розгону демонстрацій, впливу на процес 
голосування на виборах тощо. Офіційно визнано використання державними службовцями правоохоронних 
органів та спецслужби кримінальних бандитських формувань «тітушек проти демократичної акції «Євро-
майдану». 

Назва походить від прізвища спортсмена з Білої Церкви Вадима Тітушка, який 18 травня 2013 року в Києві 
напав на журналістів Ольгу Сніцарчук та Владислава Соделя (http://uk.wikipedia.org/wiki/Тітушки). За слова-
ми доктора філологічних наук, професора Олександра Пономарева, слово «тітушки» в однині може бути як 
чоловічого (називний відмінок: тітушко, родовий відмінок множини: тітушків), так і жіночого (називний від-
мінок: тітушка, родовий відмінок множини: тітушок) роду; причому в жіночому роді слово вживається із сар-
кастичних міркувань. (http://www.bbc.co.uk/ukrainian/blogs/2014/01/140121_ponomariv_blog7_ko.shtml?utm_
source=BBC.ua&utm_medium=twitter). 

© І. Б. Гуменюк, 2014



272 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Лексема тітушки має негативну конотацію: 
«Всі – тітушки, а я – Д’Артаньян» (http://mmr.ua/specarticles/id/kratkij-tolkovyj-slovar-evromajdana-37572/). 
Щоб не було більше стресу, адже лінь – рушій прогресу, хай «тітушки» ходять боком, з новим щастям, з 

Новим роком (http://www.radiosvoboda.org/content/article/25216635.html). 
У центрі Києва на вулиці Велика Житомирська тітушки розстріляли двох протестувальників, повідомля-

ють очевидці (http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/19/7014579/?attempt=1)
«Очі порожні, підтягнуті тушки, на вулиці міст виходять тітушки. На Антімайдан за великий куш, 

кроком руш, кроком руш» (http://osp-ua.info/video/26743-gimn-titushok-rve-internet-ochi-porozhni-pidtjagnuti-
tushki-na-vulitsi-mist-vikhodjat-titushki.html). 

Враховуючи елемент продажності послуг «тітушок», їх почали зневажливо називати «простітушками» 
(http://myslovo.com/?dictionary). 

Під час політичної кризи 2013 року в Україні термін «тітушки» набув широкого вжитку, проникнувши і 
у закордонну пресу (http://www.depo.ua/ru/vlast-i-socium/zakon-i-grazhdane). Його почали застосовувати з по-
ясненнями в польській, англійській, французькій, норвезькій періодиці: According to former head of Security 
Service of Ukraine, «titushki are actively used by the government in local standoffs with people. These are groups of 
provocateurs who get paid and these are mostly people without steady moral principles and very poor people who 
desperately need some money. They are not bandits nor prisoners nor criminals, said General Palivoda. Often they 
even don’t know who and why gathered them and what they will have to do. They understand what they got involved 
into only after they find themselves in the middle of some action (http://web.archive.org/web/20140215095615/http://
www.uriks.no/ukrainian-top-general-proof-russian-intervention-ukraine). 

В англійській мові схожу семантику має номінація maverick. Номінація має наступні лексико-семантичні 
варіанти (ЛСВ) 1) нетавроване теля 2) бездомна людина, волоцюга 3) індивідуаліст; «біла ворона»; інакомис-
лячий; дисидент. Акціональна семантика номінації відносить її до низу оцінної шкали: 1) захоплювати не-
тавровану худобу 2) отримувати нечесним шляхом [lingvo]. Лексема походить від імені техаського власника 
худоби Самюеля Маверіка, який перестав таврувати своїх тварин. Вторинні значення індивідуаліст; «біла 
ворона»; інакомислячий; дисидент з’явилися на ґрунті перенесення семантики безгосподарності (http://www.
etymonline.com). 

Використання лексеми maverick є досить активним в англомовних публіцистичних текстах. Розгляне-
мо приклади дібрані з корпусу сучасної американської англійської мови (Corpus of Contemporary American 
English) (http://corpus.byu.edu/coca/). 

Найбільш поширеним видається використання вторинних значень номінації:
• Інакомислячий, вільнодумний: A maverick thinker remembered for her innocent demeanor, she was a woman 

who paired running shorts with heavy sweaters year-round, and had a professional pedigree as eccentric as her 
clothing choices: Profet had multiple academic degrees but no true perch in academe. 

• Несертифікований: But then «it got back to corporate that she was buying from me at a high price, and they 
could have been making a lot more money if they were buying from California, «he says. «Because of the bottom line, 
it got canned. «I heard several stories like this. «We used to have a robust restaurant business, «says Tom Philpott, 
cofounder of the non-profit Maverick Farms in Valle Crucis, N. C. Philpott started the educational farm-which uses 
organic methods but (like many small growers) is not USDA-certified- in 2004. 

• Дисидент: A former homicide detective and one-term state legislator before becoming sheriff, Hill fashions 
himself as a maverick who wants to clean up Clayton even it means rubbing some people the wrong way. 

Ще однією показовою номінацією можна вважати лексему гопник, яка ґрунтується на прецедентному фе-
номені. Лексема є запозиченням з російської мови та використовується на позначення, злодіїв, грабіжників, 
агресивно налаштованих підлітків, молодиків [4, с. 108]. Гоп – нічліжка; місце де можна переночувати за 
невелику плату, походить з абревіатури ГОП – «Городское Общество Призрения» [4, с. 108]. У приміщення 
організації доставляли безпритульних дітей і підлітків, що займалися дрібним грабуванням та хуліганством. 
Після Жовтневої революції 1917 року в цій будівлі було організовано Державний гуртожиток пролетаріату 
для тих же цілей. Кількість малолітніх злочинців в цьому районі зросла в декілька разів. У середовищі жителів 
міста з’явилося слово «гопники», яким називали мешканців ГОПу. Лексема завжди має негативну конотацію: 
Гопник «Приблизно такими ми бачимо їх щодня на вулицях провінційних міст. Їх неможливо не помітити, бо 
їх багато, про них неможливо не чути, бо хоча б у одного із сусідів вони поцупили «Піонер» з машини, їх нере-
ально забути, бо вони – наше дзеркало, відбиток нашого хворого суспільства» (http://www.ji.lviv.ua/n24texts/
homa.htm). Гопота – форум (http://rocklife.at.ua/forum/28-87-9). Дівчата, Гопніки, Село,Україна – романтика! 
(http://in-chat.com.ua/forum/topic/184228.html). 

Гопніки є паразитами суспільства, гієнами. Гієни нападають весь час стадами, перед цим вони звичайно 
ричать і не нападають на сильного суперника – гопи поводять себе аналогічно. Гопники – вони всюди, вони 
як матриця заполонили всю Україну! Гопніки дуже подібні на людей, хоча такими не являються (http://dubno.
in.ua/blog.php?user=fuckinflover&blogentry_id=40). 

 З кінця першої декади XXI століття в ЗМІ, у виступах журналістів, письменників, а також опозиційних 
політиків стало звучати нове ідеологічне кліше »тріумфуюча гопота». За допомогою цього епітета вони харак-
теризували учасників різних молодіжних масових організацій, що підтримують політичний курс влади: Влад-
ні гопники захополи країну (http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/046190/). Гопники на службі режиму, 
Вони – не армія і не поліція, а виконавці «мокрої» роботи, які працюють у неформальній зв’язці і під прикрит-
тям правоохоронців. Це стандартна практика залякування людей і стримування громадянського спротиву 
у авторитарних нецивілізованих країнах. Багато хто проводить історичні паралелі з «соціально близькими» 
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сталіських часів, «коричневими сорочками» Гітлера (http://blogs.pravda.com.ua/authors/tregub/519da06a8c80a/). 
Життя політичних гопників сповнене пригод (http://news. finance.ua/ua/~/1/2014/01/06/316289). 

Номінація гопник має аналог в англійській мові: чав (анг. – chav) – широко використовуване зневаж-
ливе сленгове слово, на позначення молодої людини з низьким соціальним статусом, яка звичайно носить 
«брендовий«спортивний одяг, що також є характерним для гопників. Під словом chav найчастіше мають 
на увазі білих підлітків, вихідців з робочих родин, які відрізняються антисоціальною, агресивною поведін-
кою і нерідко залучаються до відповідальності за розпивання спиртного в громадських місцях, порушен-
ня, пов’язані з наркотиками, бійки та інші форми підліткової злочинності (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
education/4091478.stm)

Chavs (англ. chav) – зневажливе прізвисько певної групи молодих людей у Великобританії. У Йоркширі а 
Північно – Східній Англії також використовується варіант charver. Лексема походить з циганської мови chavo 
«хлопчик, молодик», chavi «немовля, дитинка» (http://dictionary.reference.com/browse/chav). 

Лексема, як і номінація гопник завжди відноситься до низу оцінної шкали: Chav culture positively venerates 
stupidity. Any sign of intelligence is an absolute anathema to the Chav and his worst nightmare would be to be seen 
by one of his fellow chavs leaving a public library. Show a Chav the movie ‘The Matrix’ and he will grow bored 
and listless in between the fight scenes, ask him what he thought of it at the end and he will reply «well it wuz ok 
n’dat but der wer too much talkin’ in it, der weren’t enuff fings blowin up or enuff car chases, an dat Keanu Reeves 
ee don’t look solid or nuffin, it wud ave been better wiv Vin Deisel as de hero, innit?» (http://www.dogcow. pwp. 
blueyonder. co.uk/Chavs.html). So now we’ve finally got our very own ‘white trash’ The demonisation of ‘chavs’ as a 
way of writing off those at the bottom of the social ladder has reached epidemic levels (http://www.theguardian.com/
commentisfree/2007/mar/06/socialexclusion). 

З наведених прикладів помітно, що представникам соціальної групи сhav приписуються недалекість, інте-
лектуальна обмеженість, їх навіть називають білим сміттям, що свідчить про презирливе ставлення оточуючих. 

Отже, можна зробити висновок, що прецедентні номінації можна вважати пластом культурно-маркованої 
лексики, який відображає універсальні прецедентні феномени, знання яких стає обов’язковою умовою отри-
мання фонових знань, що сприяють ефективному діалогу культур. Розглянуті нами лексеми української та 
англійської мов, мають негативну конотацію, використовуються на позначення представників груп молоді з 
низьким соціальним статусом, мають свої аналоги та відповідники в обох мовах. Перспективним вважаємо 
дослідження прецедентних номінацій, що мають позитивну конотацію. 
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ВЕРБАлІЗАЦІЯ СТЕРЕОТиПІВ ДРУжБи У нІМЕЦЬКОМУ фОлЬКлОРІ 

Стаття присвячена стереотипам дружби у німецькому фольклорі. Подано визначення дружби в контек-
сті соціологічних досліджень, визначено ціннісні характеристики дружніх стосунків у прислів’ях, описано 
сучасні стереотипні уявлення про дружбу, вербалізовані в анекдотах. 

Ключові слова: стереотип, справжня дружба, цінність, прислів’я, анекдот. 

Статья посвящена стереотипам дружбы в немецком фольклоре. Представлены определения дружбы в 
контексте социологических исследований, определены ценностные характеристики дружеских отношений в 
пословицах, описаны современные стереотипные представления о дружбе, вербализированные в анекдотах. 

Ключевые слова: стереотип, настоящая дружба, ценность, пословица, анекдот. 

The article deals with the stereotypes of friendship in German folklore. The definitions of the friendship in a 
context of sociological researches have been given, valuable characteristics of friendly relations in proverbs have been 
indicated, modern stereotypic representations about friendship, verbalized in jokes, have been described. 

Keywords: stereotype, true friendship, value, proverb, joke. 

Головним завданням лінгвокультурології залишається пошук відповіді на питання про те, як саме культу-
ра втілюється у змістовий складник мовних одиниць. Вдалим для вирішення цієї проблеми видається розу-
міння культури як здатності людини до орієнтації в емпіричній, соціальній, інтелектуальній і духовній сферах 
життєдіяльності, оперуючи еталонами, стереотипами, символами і т. ін. Останні розглядаються В. Телією 
в якості зразків–прототипів категорій культури, які творять її мову [5, с. 13]. Крім того, стереотипи є чин-
никами, які впливають на формування національної картини світу, вивчення якої залишається актуальним і 
можливим завдяки фольклору. 

Мета статті – виявити змістове наповнення стереотипів дружби, вербалізованих у фольклорі німецької 
мови та їхню кореляцію з ціннісною картиною світу німецького етносу. 

Матеріал нашого дослідження – фольклорний пласт культури, в якому актуальними вважаємо прислів’я, 
приказки, анекдоти. У фрагментованому вигляді фольклор зберігається в пам’яті кожної людини, утворюю-
чи фундамент її культурної компетенції. У фольклорних образах з прадавніх часів складалися стереотипні 
уявлення про добро і зло, правду і брехню, міжособистісні стосунки і самотність. Таким чином, знайомство з 
різними формами народної творчості є джерелом формування стійких стереотипів [5, c. 14]. 

Предмет дослідження – стереотип як природній і закономірний елемент самосвідомості. У етнічних сте-
реотипах, на відміну від концепту, важлива упевненість у відповідних знаннях і його емоційне наповнення. 
Серед трьох підходів на трактування стереотипів актуальним стає соціокультурний, в межах якого предмет 
нашого дослідження визначається продуктом попереднього соціально-культурного розвитку і сучасної со-
ціальної ситуації. Інші два – психодинамічний і когнітивний підходи – відрізняються від першого у зміщенні 
від аналізу змісту стереотипу до дослідження його як інтраіндивідуального процесу обробки інформації для 
соціальної перцепції [1, с. 84]. 

О. Фролова зазначає два напрями дослідження стереотипів, які не виходять за межі висвітлених підходів 
їхнього трактування. Функціональний напрям вивчає проблеми стереотипізації, а описовий – зміст стереотипів 
і їх основні характеристики [6, с. 21]. Останній напрям дає можливість вивчати стереотипи, вербалізовані на 
різних мовних рівнях. Найбільш оптимальним рівнем може вважатися семантичний. З цього погляду йдеться 
про мовний стереотип – узагальнену систему вербальних ознак, які мають свою стійку структуру [4, с. 69]. 

Стереотипні уявлення про дружбу вивчає соціальна психологія, яка розглядає реальні вияви дружби й 
переживання на відміну, наприклад, від філософії. Треба констатувати, що на міжособистісному й міжкуль-
турному рівні немає порозуміння з приводу визначення поняття «дружба». Основна проблема полягає в її ін-
дивідуальному сприйнятті. У ході експерименту це припущення було підтверджено, коли під час опитування 
ті, кого назвали «кращими» і «близькими» друзями, зовсім не розглядали такі стосунки дружніми. Автори 
численних досліджень погоджуються з тим, що в різних культурах ідеться про різні стереотипні уявлення про 
дружбу, які залежать від статі, віку й місця проживання. Опитування засвідчили, що поняття «дружба» за-
стосовується до надзвичайно різних стосунків, а лексема Freund вживається в контексті «nur Freunde», отже, 
розмежування між словами Bekanntе і Freund зникає [8, с. 24]

Узагальнення стереотипу дружби в емпіричних дослідженнях ускладнюється, оскільки вони орієнтуються 
на такі складові як частота контактів, надання допомоги, теми для розмов, емоційна близькість. Оперуван-
ня поняттям «дружба» утруднене тому, що зазвичай аналізують тільки певні змістові складники стереоти-
пу. Наприклад, другом вважають товариша (Kumpel), із яким грають у бадмінтон, близьку людину (intimer 
Vertrauter), із яким діляться почуттями й думками, або ж когось, хто живе в іншій країні й з яким раз на рік 
обмінюються листами (Brieffreund), або тим, кого зустрічаєш кілька разів на тиждень (Spielkamerad). 

У дружбі вбачають близькі духовні стосунки. Справжня дружба полягає в культивуванні схожого обра-
зу думок і спонуканні до спільного розвитку. В стосунках повинна існувати також відповідність в ідеалах і 
сприйнятті людей та світу [7, с. 46]. Дружбі притаманний динамізм – це гнучкий, багатовимірний процес, що 
варіюється залежно від її структури й функцій учасників. Соціологічні опитування в Німеччині доводять, що 
ті, хто мають інтенсивні дружні стосунки – це молоді люди у віці 18 – 29 років, які належать до середнього 
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класу, живуть окремо і є екстравертами. Кількість друзів залежить від життєвих умов. Наприклад, одружені 
мають менше друзів, поки вони живуть разом із дітьми, згодом дружба стає знову актуальною. Проте в по-
хилому віці вже важче знайти близьких друзів, тому німці, зазвичай, тримаються старих зв’язків. Треба за-
уважити, що предметом соціологічних досліджень є справжня дружба, стереотипне уявлення про яку полягає 
в розмовах на особисті теми, надання допомоги, відчуття невимушеності [2, с. 38]. 

Заглиблюючись у свідомість людини, дружбу розглядають як потребу в стосунках через усвідомлення 
людиною, що оточення не розділяє враження, відчуття, бажання й побоювання, які її охоплюють, і що людина 
самотня в цьому світі. Тому дружба стає порятунком від самотності. Г. Зіммель бачить дружбу як градуаль-
ний феномен, коли люди проходять певні стадії стосунків, перш ніж стати друзями. Порівнюючи дружбу зі 
шлюбом, дослідник виділяє такі особливості: дружба – це стосунки, засновані на індивідуальності, імовірно, 
ще більше, ніж шлюб, який має багато соціальних установок. Фундаментальною диференціацією, на якій 
ґрунтується шлюб, не просто індивідуальні відносини, а видові, тоді як в основі дружби лежать особистіс-
ні [10, с. 300]. Дружба об’єднує людей, які симпатизують один одному, а стосунки розвиваються без чітко 
окреслених правил. 

Стереотипне уявлення німців про справжню дружбу відображено у прислів’ях, у яких зафіксовано досвід 
народу і його оцінка певних життєвих ситуацій. Дружнім стосункам у німецькому фольклорі притаманні такі 
ціннісні характеристики:

− Доброзичливість. У добрих дружніх стосунках панує повага й зичливість. Другу бажають тільки найкра-
щого і допомагають цього досягти, напр. : Wenn ein Freund bittet, so gilt nicht «morgen» [3] – коли друг просить, 
не існує «завтра»;

− Толерантність. На «інакшість» і всі негативні сторони друга дивляться не дуже прискіпливо. Неприємні 
риси й манери поведінки намагаються сприймати позитивно й пробачати, напр. : Des Freundes Mangel soll man 
kennen, aber nicht nennen [3] – знай вади друга та не говори про них;

− Уважність. Уважне ставлення один до одного – найважливіше в дружніх стосунках. Це означає взаєм-
ну зацікавленість справами один одного (пам’ятати про день народження, особливі вподобання), розуміння 
почуттів іншого й здатність уявляти себе на місці іншого, напр. : Lob macht Freunde [3] – похвала притягує 
друзів;

− Довіра. Дружні стосунки виявляють великий ступінь довіри й вимагають бути гідним довіри, напр. : Wer 
einen guten Freund hat, braucht keinen Spiegel [3] – із справжнім другом дзеркало зайве;

− Відвертість. Розмова – важливий компонент дружніх стосунків, що допомагає краще пізнати й зрозумі-
ти іншого. При цьому потрібно повністю відкритися зовнішньому світу, напр. : Schweigen bricht Freundschaft 
[3] – мовчати – дружбу втрачати;

− Чесність. Справжній друг – це чесна людина, яка відверто висловлює свою думку. У дружніх стосунках 
є місце різним думкам, суперечкам і конфліктам без загрози втратити друга, напр. : Man muss dem Freunde 
nicht verschweigen, was der Feind weiß [3] – не приховуй від друга того, що знає ворог;

− Надійність. На справжнього друга завжди можна покластися – у добрі й погані часи, напр. : Die alten 
Freunde halten in der Not [3] – старі друзі залишаються в біді;

− Взаємність. Дружба, у якій один завжди дає, а інший лише приймає, не може бути справжньою, напр. : 
Gebende Hand hat viele Freunde [3] – у щедрої людини багато друзів;

− Радість. Основоположною емоцією дружби виступає радість. Без заздрості й недоброзичливості друзі 
радіють щастю й успіхам один одного, напр. : Ein Leben ohne Freund ist eine Welt ohne Sonne [3] – життя без 
друга наче світ без сонця;

− Час. Дружба потребує часу для розмов, спогадів, спільної діяльності, напр. : Man muss erst einen Scheffel 
Salz mit einem essen, ehe man ihn zum Freunde nimmt [3] – перш ніж назвати його другом, з’їж з ним пуд солі. 

Якщо проаналізувати дружні стосунки в діахронічній площині, то можемо стверджувати, що з давніх часів 
існували уявлення про ідеал справжньої чоловічої дружби. На сучасному етапі розвитку суспільства існує 
стереотип дружніх стосунків як поверхневих, нерівних й із відтінком хронічної недовіри. Чоловіки забувають 
своїх друзів дитинства, щоб присвятити себе роботі і одружитися. Сучасне суспільство вважає, що справжній 
чоловік нікого не потребує, окрім стосунків із дружиною. Взагалі, для сучасних чоловіків дружба – це про-
сто стосунки, де немає небезпеки, недовіри й загрози. На відміну від ідеального класичного уявлення, сучасні 
чоловіки демонструють дружні стосунки, коли збираються разом, говорять про старі часи, іноді про свої про-
блеми, але в таких стосунках немає глибини [9, с. 54]. 

Проведене соціологічне дослідження виявило, що 90% німецьких чоловіків мають у середньому одного 
друга, але лише 38% сказали, що звернуться до друга, якщо матимуть проблеми. Такі факти свідчать про те, що 
більшість чоловіків мають знайомих, із зникненням яких життя триває й далі, а справжня чоловіча дружба – це 
раритет. У дружніх стосунках чоловіки бачать лише особистість у певних ролях. Наприклад, один друг – для 
вживання алкогольних напоїв, інший – партнер для гри в теніс або співрозмовник. Тобто для чоловіків друж-
ба – це добре проведений час без жінок. Мюнхенські соціологічні дослідження репрезентують суть чоловічої 
дружби такими результатами: для 54% чоловіків – це спільна діяльність, для 24% – це розмови про роботу, 
кар’єру, для 19% – розмови про себе й лише для 14% – це людина, на яку повністю можна покластися [7]. 

У суспільстві панує стереотип, що справжні друзі вже не популярні. Одним з джерел такого стереотипно-
го сприйняття друзів є анекдот. Комічний ефект цього явища мовної культури ґрунтується на особливостях 
поведінки представників етнічної групи. Метою анекдоту є висміяти вади представників певного етносу. У 
нижчеподаному анекдоті представлене стереотипне уявлення про багатих, щасливих людей, які мають зна-
чно більше друзів, а збіднілі люди залишаються без товариства, наприклад: «Seit Robert sein ganzes Vermögen 
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verloren hat, will die Hälfte seiner Freunde nichts mehr von ihm wissen. ««Und was ist mit anderer Hälfte?««Die 
weiß es noch nicht!» [12].

Маючи друга, чоловіки переборюють свою природну агресивність завдяки спільним перемогам і пораз-
кам. Видається, що спільна активність і є для чоловіків духовною спорідненістю. Конфлікт – невід’ємний 
складник дружби, що виникає у зв’язку з поведінкою, думками й цінностями, вимогами до дружби, конку-
ренцією й побутовими питаннями. Отже, сучасна чоловіча дружба – це інструментальні стосунки в умовах 
конкуренції, зорієнтовані на певні завдання. 

Історично зумовлене положення жінки, ізольованої в шлюбі, виключало її з можливості мати дружні сто-
сунки. У минулі століття тільки чоловіки мали широке коло знайомих завдяки професійній діяльності. Чоло-
віча експансія в дружбі пояснювалася тим, що в патріархальному суспільстві було мало громадських місць, 
де жінки могли б зустрічатися й спілкуватися. Домінування чоловіків у дружбі пояснювалося традиційними 
ролями в суспільстві. Дружба з жінкою до ХХ століття підлягала соціальним обмеженням, тому вважали, що 
жінка не здатна на дружбу через інтелектуальну нерівність із чоловіком [11, с. 31]. 

Анекдоти відображають сучасне негативне уявлення про жіночу дружбу, якій притаманні сарказм, за-
здрість у спілкуванні, напр. : 

Zwei Freundinnen unter sich: «Ich habe den wunderbarsten Ehemann der Welt! Nur schade, dass er nicht meiner 
ist!!!» [12]. 

У ситуації постійної конкуренції подруги стають прихованими ворогами, акцентуючи увагу під час спіл-
кування на недоліках у зовнішньому вигляді, напр.: 

Zwei alte Freundinnen treffen sich zufällig. «Bist du es wirklich? Du bist älter geworden. Ich hätte dich kaum 
erkannt!««Ja, ich hab dich auch nur an deinem Kleid erkannt …» [12];

Eine Frau zeigt ihrer besten Freundin das neue Haus und öffnet auch den Kleiderschrank. Entzückt ruft diese: 
«Nein, wie toll, ihr sammelt auch Kleidung für Arme!» [12]. 

Змістове наповнення стереотипів дружби у фольклорі німецької мови відзначається позитивними характе-
ристиками міжособистісних відносин, які співпадають з базовими цінностями німецького етносу. Аналізовані 
стереотипи мають також негативні атрибутивні ознаки, що пов’язано з непопулярністю справжньої дружби і 
заміщенням її інструментальними стосунками в умовах конкуренції, зорієнтованих лише на певні завдання. 
Подальше вивчення має на меті розподіл фразеологізованих стереотипів дружби за тематично-концептуаль-
ними класами. 
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ПЕРЕКлАДАЦЬКА ЕКВІВАлЕнТнІСТЬ І СПОСОБи ЇЇ ДОСЯГнЕннЯ 

Обґрунтовано поняття «еквівалентності» у перекладацькій теорії; співвіднесено дослідження науковців 
щодо даного питання; подано класифікацію типів еквівалентності; описано способи досягнення еквівалентності. 

Ключові слова: еквівалентність, переклад, мовна система, принцип системності, інтерлекси, ідіолекси. 

Обосновано понятие «эквивалентности» в переводческой теории, соотнесено исследование ученых ка-
сательно этого вопроса; представлено классификацию типов эквивалентности; описано способы передачи 
эквивалентности. 

Ключевые слова: эквивалентность, перевод, языковая система, принцип системности, интерлексы, 
идиолексы. 

The notion «equivalence» is substantiated in translation theory; researches of the scientists on the subject are 
correlated; the classification of the types of equivalence is presented; the ways of equivalence transformation are described. 

Key words: equivalence, translation, language system, systematic principle. 

Розуміння закономірностей людського спілкування має вагоме значення для сучасності, тому що комуні-
кативні процеси становлять важливу сторону життєдіяльності людства. Специфіка перекладу як особливого 
виду діяльності полягає у повній відповідній заміні тексту оригіналу текстом перекладу. Але у зв’язку з не-
відповідністю окремих елементів змісту в мовах оригіналу й перекладу, відмінності у граматичних будовах 
мов, стилістичними особливостями, повна відповідність неможлива. Тому для позначення характеру й вза-
ємовідношення між вихідним текстом і отриманим текстом вживається термін «еквівалентність». Із поняттям 
еквівалентності неминуче зіштовхується кожен лінгвіст, який займається будь-якими видами зіставлень: чи 
то внутрішньомовними, чи то міжмовними. Категорію еквівалентності можна вважати центральною й універ-
сальною при дослідженні різного роду взаємовідношень мовних одиниць на системному рівні, так як основна 
мета аналізу мови (мов) – установлення складу і функцій його елементів за інтегральними й диференційними 
ознаками. 

Питанню еквівалентності присвячено праці таких відомих зарубіжних учених, як Ю. Найда, М. Бейкер, С. 
Гелверсон, Дж. Касагранде, Дж. Кетворд, А. Нойберт та багатьох вітчизняних дослідників, серед яких В. Ви-
ноградов, Н. Гарбовський, Р. Зорівчак, В. Комісаров, Л. Латишев та інші. 

Але, незважаючи на детальні дослідження явища перекладацької еквівалентності, воно залишається одним 
із найбільш дискусійних і суперечливих у теорії перекладу. 

Мета статті – дослідити й узагальнити питання еквівалентності, визначити типи та способи її досягнення 
у перекладі. 

Основним змістом перекладної лексикографії є опис мовних одиниць однієї мови за допомогою іншої (ін-
ших). Перекладна лексикографія призначена встановити еквівалентні відношення між елементами різних мов. 

З філософської точки зору еквівалентність будь-яких об’єктів означає їх рівність у певному відношенні. 
Однак принципової рівності об’єктів у всіх відношеннях не буває. Це підкреслює діалектичну відносність 
еквівалентності: усілякий об’єкт дійсності унікальний, індивідуальний. 

Те, що будь-яка еквівалентність завжди відносна і що завдання дослідника у пошуку якомога більшої 
кількості відмінних рис, кожна з яких у певній ситуації (чи то переклад, чи оволодіння мовою, чи просто 
спілкування нерідною мовою) може ускладнити комунікацію й призвести до інтерференції, нагадує принцип 
системності. 

Принцип системності визначається як один з основних для контрактивного дослідження зіставних мов, 
передбачає перш за все ієрархічну впорядкованість вибору параметрів зіставлення, що, в свою чергу, дик-
туються ієрархічною природою семантичної структури основних одиниць зіставлення: семами, лексеми чи 
лексико-семантичними групами. Принцип системності, окрім того, що спонукає до повноти й цілісності зі-
ставлення мовних фактів, ще й указує шляхи найбільш оптимального пошуку значеннєвих відмінностей на 
однопорядкових системоутворюючих мовних рівнях. 

Принцип системності дослідження дає нам змогу виходити з положення, що будь-яка мовна одиниця може 
бути перекладена іншою мовою. «Еквівалентність – це вісь, на якій проходить уся діяльність перекладача… 
Під еквівалентністю ми розуміємо відношення між індивідуальним значенням означуваного слова і його від-
повідниками» [8, c. 2717]. 

Деякі дослідники, наприклад М. Брандес і В. Провоторов, надаючи визначення перекладу, фактично заміня-
ють еквівалентність тотожністю, стверджуючи, що переклад має повністю зберігати зміст оригіналу [2, с. 117]. 

Другий підхід у вирішенні проблеми перекладацької еквівалентності, представником якого можна вва-
жати В. Комісарова, полягає в спробі знайти у змісті оригіналу певну інваріантну частину, збереження якої 
є необхідним і достатнім для досягнення еквівалентності перекладу. Іншими словами, якщо переклад може 
виконати одну й ту ж функцію або описує ту ж саму реальність, то він є еквівалентним [5, с. 74]. 

Третій підхід до визначення перекладацької еквівалентності можна назвати емпіричним. Л. Латишев вба-
чає його сутність у тому, щоб не намагатися вирішувати, в чому повинна полягати спільність перекладу й 
оригіналу, а зіставити велику кількість реально виконаних перекладів із їх оригіналами й подивитися, на чому 
ґрунтується їх еквівалентність [6, с. 21]. 
© О. В. Іванова,  2014
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Глибинною основою еквівалентності можна уважати схожість і різницю мовних систем. 
Під еквівалентністю розуміють щось рівноцінне, рівнозначне чому-небудь. Певно, ця менша семантична 

категоричність слова «еквівалентність» і зробила його кращим у сучасному перекладознавстві. 
В. Комісаров визначає еквівалентність як «смислову спільність прирівнюваних один до одного одиниць 

мови й мовлення» [4, с. 58]. 
У теорії перекладу еквівалентність – це збереження відносної рівності змістовної, змістової, семантичної, 

стилістичної й функціонально-комунікативної інформації, що міститься в оригіналі й перекладі. Доцільно 
особливо підкреслити, що еквівалентність оригіналу і перекладу – це насамперед спільність розуміння інфор-
мації, що міститься в тексті, включаючи й ту, що впливає не тільки на розум, але і на почуття реципієнта та 
яка не лише експліцитно виражена в тексті, але й імпліцитно віднесена до підтексту. Еквівалентність пере-
кладу залежить також від ситуації породження тексту оригіналу і його відтворення в мові перекладу [1]. Таке 
трактування еквівалентності відбиває повноту і багаторівність цього поняття, пов’язаного з семантичними, 
структурними, функціональними, комунікативними, прагматичними, жанровими та іншими характеристика-
ми. Причому всі зазначені в дефініції параметри повинні зберігатися в перекладі, але ступінь їхньої реалізації 
буде різний залежно від тексту, умов і способу перекладу. 

Еквівалентність перекладу оригіналу завжди поняття відносне. І рівень відносності може бути дуже різ-
ним. Ступінь зближення з оригіналом залежить від багатьох чинників: від майстерності перекладача, від осо-
бливостей мов і культур, що зіставляються, епохи створення оригіналу і перекладу, способу перекладу, ха-
рактеру перекладних текстів тощо. 

Головне в будь-якому перекладі – це передача змістової інформації тексту. Одне з головних завдань пере-
кладача полягає в максимально повній передачі змісту оригіналу, і, як правило, фактична спільність змісту 
оригіналу й перекладу дуже значна. 

Розрізняють потенційно досяжну еквівалентність, під якою розуміється максимальна спільність змісту 
двох різномовних текстів, що допускається через різницю мов, на яких створені ці тексти, і перекладацьку 
еквіваленттність – реальну змістову близькість текстів оригіналу і перекладу, що досягається перекладачем у 
процесі перекладу. Межею перекладацької еквівалентності є максимально можливий (лінгвістичний) ступінь 
збереження змісту оригіналу при перекладі, але в кожному окремому перекладі змістова близькість до оригі-
налу різного ступеню й різними способами наближується до максимального [7, с. 24]. 

Різниця в системах вихідної мови і перекладацької мови й особливостей створення текстів кожною з цих 
мов різною мірою можуть обмежувати можливість повного збереження в перекладі змісту оригіналу. Тому 
перекладацька еквівалентність може ґрунтуватися на збереженні (і відповідно втраті) різних елементів змісту, 
що містяться в оригіналі. У залежності від того, яка частина змісту передається при перекладі для забезпечен-
ня його еквівалентності, розрізняються різні рівні (типи) еквівалентності. На будь-якому рівні еквівалентності 
переклад може забезпечувати міжмовну комунікацію. 

При перекладі слід добиратися до неперекладного; лише у такому випадку можна пізнати по-справжньому 
чужий народ, чужу культуру. Це підтверджує важливість національно-культурної специфіки мовних оди-
ниць, її величезну значимість у перекладацькій діяльності. Перекладач у цьому контексті є посередником не 
лише між мовами, а й культурами. 

Якщо виходити із трьох відомих у логіці й філософії можливих варіантів еквівалентних відношень – по-
вної, часткової й нульової еквівалентності, – то, відповідно, з лінгвістичної точки зору також можливі три 
типи еквівалентності мовних одиниць у зіставлюваних мовах:

а) повна еквівалентність;
б) часкова еквівалентність;
в) хибна еквівалентність (безеквівалентність). 
Три типи еквівалентності й факти впливу національно-культурної специфіки мовних одиниць на особливості 

перекладу можна проілюструвати на такому лінгвокультурному феномені, як лексичні паралелі – лексема двох 
і більше синхронічно порівнюваних мов, що співпадають у плані вираження і схожих / несхожих у плані змісту. 

Якщо лексеми порівнюваних мов при схожості зовнішніх форм семантично повністю співпадають, то такі 
лексичні паралелі називаються повними (повна еквівалентність). 

Наприклад, укр. веранда «накритий балкон, тераса навколо будинку чи вздовж однієї із стін» =  англ. 
Veranda = фр. Veranda= ісп. Veranda. 

У випадку співпадання одних і неспівпадання інших значень семантичних структур зовні схожих лексем 
мова йде про неповні лексичні паралелі (часткова еквівалентність). 

Напр., укр. букет та ісп. buque інтернаціональні в значенні «сукупність ароматичних і смакових властивос-
тей якоїсь рідини», а в значенні «квіти, гарно підібрані і складені в пучок» не співпадають; іспанською це ramo. 

Значення неповних лексичних паралелей, що співпадають, називають інтерлексами – інтернаціональні 
лексико-семантичні варіанти лексем [3, с. 102]. З поміж них слід розрізняти інтерлекси:

• із різними змістовими відтінками, зазвичай із розширенням-звуженням значень лексико-семантичних 
відтінків; наприклад, франц. аutobus – це автобус, що використовується лише у межах міста; міжміський авто-
бус називається (auto)car;

• із різною стилістичною забарвленістю; наприклад, укр. метро використовується для номінації метропо-
літену, в іспанській мові слово metro вживається лише в розмовній мові. 

Подібні лексико-семантичні варіанти ми відносимо до інтерлексів, тому що вони, підкреслюючи змістове 
і стилістичне значення й своєрідність, не заважають ототожненню лексем і лексико-семантичних відтінків 
лексем зіставних мов. 
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Специфічні лексико-семантичні варіанти, що відображають національно-культурну своєрідність лексем, 
називаються ідіолексами. 

Ідіолекси розрізняються з точки зору їх походження. Як правило, на першому етапі запозичення інтер-
лексами стає лише частина (зазвичай одне) значень якої-небудь лексеми. Усі інші лексико-семантичні від-
тінки в семантичній структурі лексеми мови – джерела запозичення є ідіолексами. У процесі функціонування 
інтерлексеми в мові, що запозичила, з’являються нові, набуті ідіолекси. Лексичні паралелі укр. матерія, англ. 
matter, ісп. materia, фр. matiere об’єднуються двома інтерлексами «об’єктивна реальність, що існує поза і неза-
лежно від людської свідомості…» і «речовина, з якої складаються фізичні тіла», але в українській і російській 
мовах у семантичної структури даної лексеми розвинулася набута ідіолекса «тканина». 

Таким чином, можна сказати, що семантична структура неповних лексичних паралелей включає інтерлек-
си й ідіолекси. Звідси висновок: семантична структура повних лексичних паралелей складається з інтерлексів 
– подібних лексико-семантичних варіантів. 

Окрім того, варто зазначити, що інтернаціональним уважається слово, у семантичній структурі якого є 
принаймні одна інтерлекса порівняно з лексичними паралелями інших мов. Тому, і повні, й неповні лексичні 
паралелі ми відносимо до інтернаціональної лексики. 

Різні за значеннями лексичні паралелі називаються хибними (хибна еквівалентність). 
Наприклад, хибними паралелями є англ. repetition: «1. Повторення; 2. Уривок із тексту, який треба вивчи-

ти напам’ять» і укр.. репетиція: «1. Попереднє виконання драматичного, музичного і т. д. твору при підготов-
ці до виступу; 2. перен. підготовка чого-небудь». Анґл. also (також) – нім. also (отже); англ. gift (подарунок, 
дар) – нім. gift (отрута); ісп. роmо (флакон) – рум. роm (дерево) та інші. 

Хибні паралелі можуть бути:
1. Етимологічно пов’язані, що базуються на загальних етимонах. Так, із латинської мови запозичені як укр. 

професор «учене звання викладача, так й ісп. professor «викладач». 
2. Етимологічно не пов’язані – базуються на випадкових співпаданнях зовнішніх форм і висхідних до про-

тотипів різноманітних мов. Наприклад, рос. салат «1. Трав’яниста городня рослина…; 2. Холодне блюдо» (з 
італійської) і франц. salat «мусульманська молитва, що читається п’ять разів на день» (із арабського) [3, с. 102]. 

Для перекладача важливе володіння усім лексичним матеріалом мови, всім набором фонових знань, і кіль-
кість цих фонових знань тим більша, чим більше розходження між культурами. 

Таким чином, із метою досягнення еквівалентності перекладу, тобто збереження прагматичного потенціа-
лу оригіналу при перекладі використовуються певні перекладацькі прийоми. 

Сфера діяльності перекладача – це своєрідне неподільне ціле: мова – культура – людина; використовуючи 
мову як засіб комунікації, перекладач покликаний здійснювати комунікацію між окремими людьми на основі 
знань і розуміння мов і культур. Без знання культурного середовища ніяка комунікація неможлива взагалі. 
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ОСОБлиВОСТІ АнГлІйСЬКиХ, УКРАЇнСЬКиХ ТА ЯПОнСЬКиХ  
фРАЗЕОлОГІЧниХ ОДиниЦЬ нА ПОЗнАЧЕннЯ лЮДСЬКиХ ПОЧУТТІВ

Дослідження присвячене фразеології, а саме аналізу фразеологічних одиниць англійської, української та 
японської мов, що позначають почуття людини. Метою дослідження є визначення культурних особливостей, 
закладених у фразеологічних одиницях досліджуваних мов, а саме: різниці у засобах вираження, використаних 
у фразеологічних зворотах цих мов, а також асоціацій, які використані у фразеологізмах та притаманні 
кожній окремій мові. 

Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, характеристика фразеологічних одиниць, почуття, 
класифікація фразеологізмів на позначення людських почуттів, культурні особливості. 

Исследование посвящено фразеологии, а именно анализу фразеологических единиц английского, украинско-
го и японского языков, обозначающих чувства человека. Целью исследования является определение культурных 
особенностей, заложенных во фразеологических единицах изучаемых языков, а именно: разницы в способах 
выражения, использованных во фразеологических оборотах этих языков, а также ассоциаций, используемых 
во фразеологизмах и присущих каждому отдельному языку. 
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The research is devoted to phraseology, namely the analysis of English, Ukrainian and Japanese phraseological 
units denoting human feelings. The aim of the research is to reveal cultural peculiarities, implied in English, Ukrainian 
and Japanese phraseological units. Namely, differences of means of languages’ phraseological units, their expression 
and associations, used in phraseological units and immanent to the particular nations. 
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phraseological units denoting feelings, cultural peculiarities. 

Одним із важливих питань сучасної лінгвістики є питання зв’язків між мовою народу та його культурою. У 
світлі цих зв’язків стають дедалі актуальнішими лінгвістичні аспекти, котрі відображають національну само-
бутність та особливості конкретної нації. Одним із таких аспектів є фразеологія. За словами Євтушенко, ви-
значення семантичних особливостей фразеологічних одиниць будь-якої з мов дає підстави вважати, що ком-
понентний склад фразеологічних одиниць, навіть споріднених мов, має свої відмінності [Євтушенко 2004, 1]. 

Фразеологія як наука виникла, у 40-50х рр. ХХ ст. в російській лінгвістиці (завдяки роботам В. Виноградо-
ва та його школи, яка розвивала ідеї Ч. Балі). Визначальними для фразеології були також роботи А. Потебні, 
І. Бодуена-де-Куртене, А. Шахматова, К. Бругмана, Пауля та Есперсена. 

Сучасні мовознавці теж зробили свій вклад у дослідження цієї науки та започаткуванні різних підходів до 
визначення понять фразеологізму. О. Гаращенко, як і М. Кочерган визначили фразеологію як науку про фра-
зеологічні одиниці [Гаращенко 2001, 176], відтворювані одиниці мови з двох або більше слів, цілісні за своїм 
значенням і стійкі за складом та структурою [Кочерган 2006, 242]. 

Дещо раніше І. Арнольд запропонував термін «сталий вираз», який вважав більш коректним, оскільки 
перша частина визначення вказує на найважливішу характеристику цих одиниць [Арнольд 1966, 182]. 

Переходячи до почуттів, варто зазначити, що психологи й досі остаточно не визначили скільки ж почуттів 
може відчувати людина. Частково складність полягає в тому, що почуттів є надто багато, а інколи людина 
може відчувати кілька почуттів одночасно. Почуття мають свої характеристики, ступені та інтенсивності. 
Тому зробити поділ почуттів є досить великою проблемою [Якобсон 1980, 85]. Все ж, багато визначних пси-
хологів, таких як П. Екман, Р. Плутчик, П. Перротс, Дж. Ґросс, Р. Левенсон та І. Павлов та ін. вивели свої 
класифікації людських почуттів. 

Усі ці класифікації дали змогу вивести класифікацію фразеологізмів, котрі позначають почуття 
 людини. 

1. фразеологізми на позначення моральних почуттів:
1. 1. фразеологізми, що позначають позитивні почуття та настрій: 
• Щастя (On cloud nine – На сьомому небі від щастя – 最高に幸せで (Saikoo ni shiawase de));
• Задоволення (Gladden sb’s heart – Бальзам на душу – 目の薬 (Me no kusuri));
• Радість (Be all smiles – Сяяти від радощів – 喜色満面である (Kishokumammen de ari));
• любов (Spare the rod and spoil the child – Діти люби, а за прутину держи – 可愛い子には旅させよ

(Kawaii ko ni wa tabi saseyo));
• Кохання (Love lives in cottages as well as in courts – Хоч у курені, аби до серця мені – 恋に上下の隔てなし 

(Koi ni jooge no hedate nashi));
• Дружба (To go through fire and water for somebody – За друга – у вогонь і воду! – 「ご用とあれば」たと

え火の中、水の中*2(«Go-yoo to areba» tatoe hi no naka, mizu no naka));
• Честь (Better go to bed supperless then rise in debt – За честь голова гине – 武士は食わねど高楊枝 (Bushi 

wa kuwanedo taka-yooji)). 
1. 2. фразеологізми, що позначають негативні почуття та настрій:

* У цій приказці актуалізується ідея відданості воїна своєму вассалові.
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• Злість (As cross as a bear with a soke head – Злий як голодний вовк – ひどく冠である (Hidoku kammuri de aru));
• Роздратування (Like a red rag to a bull – Як червона хустка для бика – 逆鱗に触れる (Gekirin ni fureru));
• Знервування (To sit on pins and needles – Сидіти мов на голках – 針の莚に坐る (Hari no mushiro ni 

suwaru));
• Страх (Fear magnifies objects – Хто боїться, тому в очах двоїться – 疑心暗鬼を生ず (Gishin anki wo 

shoozu));
• Сум (A lump in your throat – Клубок в горлі – 喉を詰まらせること (Nodo wo tsumaraseru koto));
• Знущання (To rub salt in the wound – Сипати сіль на рану – 傷む上に塩を塗る (Itamu ue ni shio wo nuru));
• нещастя (Misfortunes never come singly – Біда біду тягне – 弱り目に祟り目 (Yowari me ni tatari me));
• Заздрість (The grass is always greener on the other side of the hedge – У чужу жінку чорт кладе ложку меду 

– 隣の花は赤い (Tonari no hana wa akai));
• Зніяковілість (To be in the wrong box – Не знати на яку ступити – 穴があったら入りたい (Ana ga attara 

hairitai)). 
 2. фразеологізми на позначення гностичних почуттів:
2. 1. фразеологізми, що позначають інтелектуальні почуття (A word is enough to the wise – Розумному 

тільки кивни, він здогадається – 一を聞いて十を知る (Ichi wo kiіte juu wo shiru));
2. 2. фразеологізми, що позначають пізнавальні почуття (There is no royal road to learning – Без муки 

нема науки – 学問に近道なし (Gakumon ni chikamichi nashi));
2. 3. фразеологізми, що позначають повчальні почуття (A burnt child dreads the fire – Хто опарився на 

окропі – дмухає на холодну воду – 羹に懲りて膾を吹く(Atsumono ni korite, namasu wo fuku)). 
3. фразеологізми на позначення естетичних почуттів (Clothes make the man – І пень прибери, то гарним 

буде – 馬子にも衣裳 (Mago ni mo ishoo)). 
Вищезгадана класифікація дає змогу виділити характеристики фразеологічних одиниць. До первинних 

характеристик належать моральні почуття, гностичні почуття та естетичні почуття. До вторинних характе-
ристик – позитивні, негативні, інтелектуальні, пізнавальні та повчальні почуття. До третинних – щастя, за-
доволення, радість, любов, кохання, дружба, честь, злість, роздратування, знервування,страх, сум, знущання, 
нещастя, заздрість та зніяковілість. 

Таким чином, фразеологізм, що позначає щастя (On cloud nine – На сьомому небі від щастя – 最高に幸せで 
(Saikou ni shiawase de)) матиме 3 характеристики: первинну, вторинну та третинну (оскільки характеризується 
почуттям щастя, позитивним почуттям та моральним почуттям). Фразеологізм, що позначає естетичні почут-
тя (Clothes make the man – І пень прибери, то гарним буде – 馬子にも衣裳 (Mago ni mo ishou)) матиме всього 
одну характеристику – первинну. 

Дослідження цих характеристик надало змогу зробити певні висновки про фразеологію досліджуваних 
мов та менталітет кожної з націй. 

Серед первинних характеристик фразеологічних одиниць у всіх мовах найчисельнішими є моральні почут-
тя. Серед вторинних характеристик фразеологічних одиниць переважають негативні почуття. Щодо третин-
них характеристик, то найчисельнішими в японській фразеології є фразеологізми на позначення кохання, в 
англійській – злості, а в українській – страху. Одже, відмінності можна побачити у третинній характеристиці, 
де в японських фразеологізмах переважає значенння кохання, в той час як в українській та англійській мовах 
переважають фразеологізми, що позначають негативні почуття. 

В результаті поділу та дослідження українських, англійських та японських фразеологізмів, також були ви-
явлені деякі спільні та відмінні риси фразеологічних одиниць досліджуваних мов. 

Спільні риси:
• більшість позитивних почуттів у всіх мовах порівнюються з весною та небом (На сьомому небі; On cloud 

nine; 有頂天になって (Uchouten ni natte); Full of the joys of spring; Щасливий як весна);
• фразеологічні одиниці на позначення задоволення в усіх мовах пов’язані зі снами (A day dream; Сон на-

яву; 白日夢 (Hakujitsu yume));
• усі нації порівнюють злість та роздратування з полум’ям або димом (To breathe fire; Аж дим із вух іде; 

烈火のごとく – Rekka no gotoku), кипінням (зачасту вживаючи слово «кров») (One’s blood boils; Аж кров у 
жилах закипає; 業を煮やす (Gou o niyasu));

• фразеологічні одиниці усіх мов асоціюють знервування з тремтінням (All in a tremble; Аж серце трем-
тить; 全身がブルブル震えて (Zenshin ga buru-buru furuete));

• в усіх мовах страх асоціюється з холодом та кров’ю (Sth makes sb’s blood run cold; Кров у жилах стине; 
血の凍る思いをする (Chi no koru omoi o suru));

• усі асоціюють нещастя зі сльозами (Banquet of brine; За сльозами світа білого не бачити; 泣き面に蜂 
(Nakizura ni hachi));

• для досліджуваних мов обпікання є причиною повчання (A burnt child dreads the fire; Хто опарився на 
окропі – дмухає на холодну воду; 羹に懲りて膾を吹く (Atsumono ni korite, namasu o fuku)). 

• у всіх мовах любов глибока (Deep love; Глибокі почуття; 情が深い (Joo ga fukai)) та сліпа (Love is blind; 
Любов сліпа; 恋は盲目 (Koi wa moomoku));

• в усіх мовах зачасту слово «кохання» або «любов» замінюється словом «почуття» (To have feelings; Мати 
до когось почуття; 気がある (Ki ga aru)), рідше, і лише в англійській та українській мовах – словом «душа» 
(After one’s soul; До душі);

• значна частина фразеологічних одиниць на позначення почуттів кохання та любові пов’язана з людським 
тілом. Спільними для всіх трьох мов є фразеологізми, що пов’язані з очима (Beauty lies in lovers eyes; Бути 
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зіницею ока; 目の中へ入れても痛くない (Me no naka e hairete mo itakunai)) та серцем (Give one’s heart to one; 
Віддати своє серце комусь; 思心を寄せる (Kokoro wo yoseru)). В англійській та українській мовах це ще й 
вуха (Be head over ears in love; Бути закоханим по самі вуха), а в українській та японській – кров (Хвилювати 
кров; 血道をあげる (Ketsudoo wo ageru));

• в усіх мовах фразеологізми про кохання містять асоціацію з горінням (Burn with love; Згорати від кохан-
ня; 身を焦がす(Mi wo kogasu));

• у всіх мовах наявне твердження про рівність у коханні (Love makes all men equal; Перед обличчям любові 
всі рівні; 恋に上下の隔てなし (Koi ni jooge no hedate nashi)) та наявність суперництва (A rival in love; Два півні 
на одному подвір’ї; 恋の鞘当て (Koi no sayaate));

• так само в усіх трьох мовах наявна швидкоплинність кохання (Love becomes deep easily, but cools down 
soon; Як загорілося, так і потухло; 恋は熱しやすく冷めやすい (Koi wa nesshi yasuku same yasui));

• англійська та японська мови містять асоціацію кохання із забуттям (Be gone on one; 夢中になる (Muchuu 
ni naru));

• у англійській та японській фразеології фігурує думка про те, що кохання зміцнюється як відсутністю/роз-
лукою (Absence makes the heart grow fonder; えない時間が長くなるほど人の心は愛情が深くなる (Aenai jikan 
ga chikaku naru hodo hito no kokoro wa aijoo ga fukaku naru)), так і присутністю (Absence sharpens love, presence 
strengthens it; 会えないことで思いが募り、共にいることで愛情が強まる (Aenai koto de omoi ga tsunoi, tomo 
ni iru koto de aijoo ga tsuyomaru)). В українській мові це тільки розлука (Розлука зміцнює любов);

• усі мови пов’язують любов з вищими силами, такими як долею, або небесами (Marriages are made in 
heaven; Зв’язані долею; (縁は異なもの (En wa i-na mono), 結婚は天国で決められる(Kekkon wa tengoku de 
kimerareru));

• подружжя у всіх мовах порівнюється з тваринами, але в англійській мові це кішка та пес (To lead a cat-
and-dog life), в українській – гуска та свиня, або кішка та пес (Живе як гуска з свинею, Живе як кішка з соба-
кою), а в японській – пес та мавпа (犬猿の仲 (Ken-en no naka)). В японській та українській фразеології також 
зазначається схожість подружньої пари (Чоловік і жінка – одна спілка; 似た者夫婦 (Nita mono fuufu)). 

Відмінні риси:
• у англійській мові честь асоціюється з відсутністю боргів (Better go to bed supperless then rise in debt), в 

українській – з головою (За честь голова гине), а у японській – з воїном (武士は食わねど高楊枝 (Bushi wa 
kuwanedo takayouji));

• в усіх мовах злість та роздратування асоціюються з тваринами, але тут культурним аспектом виступають 
самі тварини: в англійській мові – це бик та ведмідь (As cross as a bear with a soke head; Like a red rag to a bull), 
в українській – вовк або собака (Злий як голодний вовк; Як собака, спущений з ланцюга), а в японській – ворон 
(ひどく冠である (Hidoku kammuri de aru));

• українська та англійська мови також асоціюють злість та роздратування з червоним кольором (As red as a 
turkey cock; Червоний як буряк), а в японській лише констатується факт зміни кольору (色をなす (Iro o nasu));

• колір, який асоціюється зі страхом – різний у всіх мовах: у англійській – білий та жовтий (To turn yellow), 
в українській – білий (Білий як стіна), в японській – блакитний/зелений (青くなる (Aoku naru));

• українці та японці пов’язують свою заздрість з сусідами (У сусіда хата краща; 隣の花は赤い (Tonari no 
hana wa akai)), а англійці – ні;

• мудрість асоціюється в українській фразеології з книжками, дубом та старшим віком (Мудрий як книга/ 
дід/старість/ старий/ старий дуб), а у японській – зі світлістю (先見の明 (Senken no mei));

• «Вчителем життя» українці та англійці вважають нещастя (Adversity makes man wise; Біда всього на-
вчить), а японці – випробовування (艱難汝を玉にす (Kannan nanji o tama ni su));

• прототипом огидності в англійській і японській мові є мавпа (An ape’s an ape, a varlet’s a varlet, though 
they be clad in silk or scarlet; 猿に烏帽子 (Saru ni eboshi)), а в українській – свиня (На свиню хоч сідло надінь, 
то все буде клаповуха);

• забування коханої людини у всіх мовах пов’язано із зором або очима. Але в українській та японській 
мовах також є порівняння з холодом (Пройшов холодок, Братися/Взятися кригою; 秋風が吹く / 秋風が立つ 
(Aki kaze ga fuku / Aki kaze ga tatsu)). Зокрема, в японській мові також згадується незнайомець (去るもの日々
に疎し (Saru mono hibi ni utoshi));

• навідміну від англійської (Love is never without jealousy) та японської фразеології (愛に嫉妬はつきもの 
(Ai ni shitto wa tsukimono)), українська фразеологія не містить посилання на ревнощі;

• любов до дітей відображається в усіх мовах як позитивно, так і негативно. Але в англійській та україн-
ській мовах елементом виховання був прут (Spare the rod and spoil the child; Діти люби, а за прутину держи), а 
в японській мові – це подорож (可愛い子には旅させよ (Kawaii ko ni wa tabi saseyo)). В японській мові дитина, 
також, порівнюється з метеликом (蝶よ花よ (Cho yo hana yo)) та скобою (子は鎹 (Ko wa kasugai));

• навідміну від англійських та українських фразеологічних зворотів, японські фразеологічні звороти також 
відображають любов особи вищого соціального статусу та представників влади до простих людей і навпа-
ки. Зачасту вони вживаються у негативному значенні як попередники заздрощів (愛多ければ憎しみ至る (Ai 
ookereba nikushimi itaru)) або беззаконня (愛多き者は則ち法立たず(Ai ooki mono wa sunawachi hou tatazu)). 

Таким чином, можна судити, що фразеологізми української, японської та англійської мов на позначення 
почуттів кохання та любові мають багато спільного у структурі та вираженні. Хоча серед відмінностей також 
явно проглядаються ті, котрі яскраво ілюструють життєвий стиль та зашифровані в них національні та куль-
турні стереотипи, усталені у національно-специфічних концептах певних народів [Белобородова 2009, с. 27]. 
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СПОСОБи нОМІнАЦІЇ фРАнЦУЗЬКиХ фІТОнІМІВ: КУлЬТУРОлОГІЧний АСПЕКТ

Статтю присвячено дослідженню французьких рослинних назв з позицій культурологічного підходу. У 
роботі визначаються особливості французьких назв фітонімів, зокрема морфологічний і метафоричний спо-
соби номінації. 

Ключові слова: фітонім, номінація, культурологічний аспект, французька мова. 

Статья посвящена исследованию французских растительных названий с позиции культурологического 
подхода. В работе определяются особенности французских названий фитонимов, в частности, морфологи-
ческий и метафорический способы номинации. 

Ключевые слова: фитоним, номинация, культурологический аспект, французский язык. 

This paper is focused on the investigation of French plant’s names as the part of linguistics culturology. The article 
determines the peculiarities of plants’ nomination, in particular morphological and metaphorical ways. 

Key words: phytonyme, nomination, cultural approach, the French language. 

У процесі розвитку суспільства, в ході пізнання навколишнього світу в різні епохи формуються певні по-
няття, які знаходять своє втілення в мові. Мова відображає духовний і матеріальний, історичний і культурний 
аспекти народу, охоплює всі сфери людської діяльності, в тому числі й пізнання рослинного світу. Лексика на 
позначення рослин несе в собі велику інформативність, вона відбиває господарську та культурну діяльність 
наших предків, їх уявлення про рослинний світ, стародавні звичаї та вірування. 

Фітолексика привертала увагу багатьох мовознавців. Було досліджено семантичну мотивацію українських 
і російських назв рослин (К. С. Горніцький, А. Мейєр, В. А. Мєркулова), проведено їх словотвірний аналіз 
(В. П. Коломієць, А. М. Шамота), французькі лінгвісти приділяли увагу історичному походженню назв рос-
лин (Guyot L., Gibassier P., Garnier P.). Однак способи номінації французьких фітонімів не були предметом 
детального вивчення. 

Лексика на позначення рослинного світу, до якої належать як народні назви, так і наукова ботанічна номен-
клатура, відрізняється великою кількістю найменувань. Тому поглиблений аналіз способів номінації французь-
кої ботанічної лексики з позицій лінгвокультурологічного підходу і визначає актуальність даного дослідження. 

Метою роботи є виявлення культурологічних особливостей та способів номінації французької лексики на 
позначення рослин. 

Багатство та різноманітність ботанічної системи виникли завдяки тісним зв’язкам народу з природою. У 
найменуваннях фітонімів люди намагались виразити якісь риси або властивості рослин, відображаючи таким 
чином певні етапи культурно-історичного розвитку, життя і побут суспільства. У своїй праці Мєркулова В. 
А. зазначила, що народ «чудово осягнув різноманітні властивості окремих рослин (лікарські, отруйні, фарбу-
вальні, технічні, поживні і т. д.), дізнався про їх особливості й створив багату скарбницю назв, якими він нарік 
навколишні рослини, тобто створив свою народну номенклатуру» [3, с. 45]. 

Аналіз лексико-семантичних характеристик французької ботанічної лексики дав можливість виявити пев-
ні особливості та способи номінації фітонімів. 

На думку Цибової І. А. морфологічна будова слова є результатом тривалого історичного розвитку мови. 
Деякі слова зберігають свою будову з найдавніших часів, а в інших словах, навпаки, спостерігаються зміни 
на морфемному рівні [5]. Отже, проаналізувавши французьку ботанічну лексику, ми виявили тенденцію до 
утворення назв дерев за допомогою суфікса -ier, переважно від іменників, наприклад: Bananier (m) – Бана-
нове дерево, Olivier (m) – Оливкове дерево, Châtaignier (m) – Каштан, Pistachier (m) – Фісташкове дерево, 
Théier (m) – Чайне дерево, а утворення назв родин рослин найчастіше відбувається за допомогою суфіксу 
-acée: Caryophyllacées (f, pl) – Гвоздичні, Renonculacées (f, pl) – Жовтецеві, Brassicacées (f, pl) – Капустяні, 
Crassulacées (f, pl) – Товстолисті, Rosacées (f, pl) – Розові, Fabacées (f, pl) – Бобові, Primulacées (f, pl) – Перво-
цвітові, Campanulacées (f, pl) – Дзвоникові. 

Зазначимо, що суфікс -mycetes виявився продуктивним при утворенні назв класів грибів: Ascomycètes (m, 
pl) – Аскоміцети, myxomycètes (m, pl) – Міксоміцети, Macromycètes (m, pl) – Макроміцети, Basidiomycètes (m, 
pl) – Базидіоміцети. 

Аналіз ботанічної номенклатури показав, що префіксальний спосіб словотворення не знайшов широкого 
застосування в цій групі лексики. Було виявлено лише декілька словотворчих префіксів, що запозичені з 
латинської мови: bi-: Bidens tripartita – bident (m) tripartite  – Череда трироздільна, Bifora rayonnant – Біфо-
ра лучиста; tri-: Аil (m) triquètre – Цибуля тригранна; Triplaris cumingiana – Трипларис Камінгіана; tetra-: 
Tetragonia – Шпинат. 

Слід зазначити, що назви видів рослин є біномінальними, тобто складаються з двох слів: назви роду і ви-
дового епітета. Назви родів рослин, як правило, є іменниками однини, а видові епітети виражені найчастіше 
прикметником: Épinette (f) blanche – Ялина біла, Saule (f) fragile – Верба ламка, рідше іменником: Pin (m) 
parasol – Пінія, Orchis (m) grenouille – Зозулинець зелений. 

У сучасній французькій мові продуктивним способом словотворення є словоскладання. Розглянувши 
структуру французьких фітонімів, ми встановили, що найпродуктивнішою структурою утворення назв рос-
лин є двокомпонентні моделі, серед яких розрізняємо:
© В. Г. Куликова, 2014
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− N-N, яка в свою чергу може бути виражена складеними словами: Épine-vinette (f) – Барабарис, Lotier-pois 
(m) – Лядвенець рогатий та складними: Orchis (m) grenouille – Пололепестник зелений,, Orchis (m) punaise – 
Зозулинець клопоносний, Ophrys (m) abeille – Зозулинець бджолоносний; 

− N-Adj: Égopode (m) podagraire – Яглиця звичайна, Nénuphar (m) blanc – Латаття біле, Dactyle (m) 
pelotonné – Грястиця збірна, Cirse (m) commun – Будяк звичайний. 

Серед флоронімічних словосполучень також було виявлено три-, чотири- та п’ятикомпонентні складно-
структурні утворення. Трикомпонентні структури найчастіше представлені моделлю N-Prep-N, наприклад: 
Dactylorhize (m) de mai – Зозульки травневі, Carthame (m) des teinturiers – Сафлор красильний, Dent (f) de 
chien – Еритроній собачий зуб, Épilobe (m) en épi – Хаменерій вузьколистий, Adonide (f) de l’amour – Адоніс 
амурський, Аdonide (f) de printemps – Адоніс весняний, Arbre (m) à myrrhe – Мирра, Saule (f) à oreillettes – Верба 
вушката. 

Найпоширенішою чотирикомпонентною моделлю є N-Prep-N-Adj: Ail (m) à tête ronde – Лук круглоголо-
вий, Berle (f) à larges feuilles – Поручайник широколистий, Molène (f) à fleurs denses – Дивина густоквіткова, 
Noisetier (m) à long bec – Ліщина рогата. Однак у ході дослідження зустрічається й інша чотирикомпонента 
структура N-Prep-Nombre-N: Ail (m) à trois angles – Лук тригранний, Trèfle (m) à quatre feuilles – Чотирилистa 
конюшинa, Cardamine (f) à neuf folioles – Кардамин дев’ятилистний, Dryade (f) à huit pétales – Дріада восьми-
пелюсткова, Platanthère (f) à deux feuilles – Любка дволиста. 

П’ятикомпонентні структури, які рідко зустрічалися у ході дослідження, характеризуються таким чином 
N-Prep-N-Prep-N: Ail (m) à fleurs de narcissi – Лук-нарцис, Sagittaire (f) à feuilles en flèche – Стрілиця звичайна. 

Серед інших способів номінації фітонімів ми зосередили увагу на метафоричному. У сучасних лінгвістич-
них дослідженнях мовознавці приділяють велику увагу питанням, що стосуються ролі метафори у формуван-
ні номінацій лексичних одиниць. Лазуренко А. Я. вважає, що метафора – це універсальний інструмент мис-
лення, який передбачає здатність бачити один об’єкт через інший і є одним зі способів репре зентації знання 
в мовній формі [2, c. 13]. Метафора є важливим національним чинником сприйняття навколишнього світу, 
вона пов’язана з культурою народу й відображає в мові результати його пізнавальної ді яльності. На думку 
дослідниці Крюкової Н. Ф. основною функцією метафори є номінативна та емоційно-оцінна, адже метафора 
є чудовим засобом впливу на адресата мовлення, викликаючи реакцію, яка ґрунтується на позитивних чи не-
гативних характеристиках певного поняття [1, c. 5]. 

З метою кращого аналізу метафоричного способу номінації рослин, ми вибрали в якості об’єкта досліджен-
ня народні назви ботанічної лексики. І це невипадково. Як уже зазначалося, народна ботанічна номенклатура 
національно специфічна, вона пов’язана з культурою народу і відображає особливості національної свідомос-
ті. Люди надали назви рослинам, які їх оточують, щоб легше орієнтуватися у різноманітних властивостях та 
характеристиках рослин. Наведемо найцікавіші приклади метафоричної номінації рослин у французькій мові. 

Sabot (m) de Vénus – Зозулині черевички. Назва рослини має свої витоки зі стародавньої легенди про богиню 
краси Венеру, яка, тікаючи від переслідувача, сховалася в північних лісах серед високих дерев. Раптом красу-
ня Венера оступилася, і золотий черевичок з червоними атласними стрічками злетів з її ноги і перетворився 
на прекрасну квітку. Справа в тому, що ця квітка дійсно дуже схожа на витончену туфельку. Тому в народі її 
назвали «sabot de Vénus», що буквально означає «черевички Венери». До того ж, в легенді не дарма йдеться 
про болота й дрімучі ліси. Саме в таких місцях, де тінь, прохолода і багато вологи, з’явилися північні орхідеї, 
куди рідко прилітають комахи-запилювачі. Тому й потрібен Венерин черевичок яскравого кольору та з при-
ємним ароматом, щоб привабити бджіл [6, c. 145]. Слід зазначити, що в основі метафоричної номінації лежить 
мотивуюча ознака, яка пов’язана із зовнішнім виглядом рослини, а саме особливості будови та форма. 

У ході нашого дослідження ми виявили, що найпродуктивніша мотивуюча ознака метафоричної номінації 
пов’язана з особливостями будови рослини та її забарвленням. До таких прикладів відносимо наступні назви 
фітонімів. Сasque (f) de Jupiter – буквально «шолом Юпітера» – Аконіт ріпчастий. Рослина отримала назву 
внаслідок своєї форми, адже її чашолистки нагадують шолом, каску. Soldanelle (f) – назва цієї рослини по-
ходить від італійського слова «soldo», яке в свою чергу прийшло з латинської мови «solidus», що в перекладі 
означає «золоті монети». Hомінація квітки пов’язана з круглою формою її пелюстків. Trèfle (m) étoilé – рос-
лина нагадує п’ятикутну зірку, коли її чашечка розкривається [7, c. 115]. Foie (f) de bœuf (foie (f) de langue) 
– печіночниця звичайна – гриб поширений на півдні Франції, місцеві жителі називають цю рослину «печінка 
(язик) бика» (буквально), адже м’якуш гриба за своєю текстурою та формою схожа на печінку, в розрізі має 
червоний відтінок зі світлими прожилками [8, c. 545]. 

До метафоричної номінації рослин Ройзенон Л. І. відносить також і фразеологічні вирази та ідіоми й ствер-
джує, що фразеологічний пласт мови відображає своєрідність того чи іншого народу, оскільки фразеологія 
накопичує весь складний комплекс світогляду і психології людей, неповторний спосіб їх образного мислення, 
відображає в найбільшій мірі картину світу народу [4, c. 45]. 

Теоретично значущим є той факт, що фразеологізми передають когнітивну інформацію і нове розуміння 
відношень між старим і новим знанням. Таким чином, фразеологізм не лише формує уявлення про об’єкт, а й 
зумовлює спосіб та стиль мислення про нього. За допомогою фразеологізмів можна дати ім’я поняттю, яке до 
цього не мало словесного позначення [4, c. 49]. 

Розглянувши назви квітів, дерев та їх плодів ми побачили, що велика кількість рослин отримали у фран-
цузькій мові фразеологічне значення або ж знайшли своє місце в ідіомах. Тому ми виділили декілька груп, до 
складу яких входять назви рослин, які об’єднані схожими ознаками:

– на позначення зовнішності:
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blond comme les blés – білявий; pomme d’Adam – Адамово яблуко; asperge montée – високий; blanc comme 
un lis – білий як сніг; frais comme une rose – cвіжий як троянда; droite comme un peuplier (sapin) – cтрунка як 
тополя;

 – на позначення особливостей характеру людини:
avoir un cactus dans le portefeuille – бути скупим; il n’y a pas de roses sans épines – немає троянди без шипів; 

noix dure à briser – міцний горішок;
– на позначення смерті:
la palme du martyre – мученицька смерть; аvoir ses carottes cuites – бути при смерті; аller chez malva – 

марніти, втрачати сили;
–на позначення багатства: 
сueillir des palmes – пожинати лаври; ficelé comme une carotte – виряджений, як на весілля; à merle soûl 

cerises sont amères – cитому і мед не солодкий;
– на позначення бідності:
ne vivre que de carottes – недоїдати; сrier famine sur un tas de blé – прибіднятися; naître sous un chou – бути 

простого походження; se nourrir d’un oignon – бідно харчуватися;
– на позначення перемоги, досягнення успіху: 
remporter la palme haut la main – перемогти;
– на позначення програшу, невдачі:
faire chou blanc, glisser sur une pelure d’orange (sur une peau de banane) – зазнати невдачі; аller aux cerises 

– бути невдачливим. 
Таким чином, ми бачимо, що флористичні фразеологізми та ідіоми проникають в найрізноманітніші сфе-

ри життя людини, вони допомагають сформувати думки, почуття й абстрактні категорії, до того ж, багато 
об’єктів отримують нові найменування та характеристику. Народна фітонімія є однією з найдавніших мікро-
систем мови, в якій «розчиняється» досвід практичного й культурно-міфологічного освоєння світу рослин як 
частини оточуючої людини природи. 

Отже, розглянувши основні способи найменувань рослин, було встановлено, що найпродуктивнішими є 
суфіксація, причому окремі класи та родини квітів, дерев чи грибів відрізняються словотворчими суфіксами. 
Дане дослідження дало змогу виявити структурні особливості французьких рослин. Так, було визначено, що 
назви рослин найчастіше утворені двома (іменник-прикметник) або трьома компонентами (іменник-приймен-
ник-прикметник). 

У ході нашого дослідження ми виявили, що найпродуктивніша мотивуюча ознака метафоричної номінації 
пов’язана з особливостями будови рослини та її забарвленням. Досліджуючи метафоричну номінацію квітів, 
дерев та їх плодів, було встановлено, що велика кількість рослин отримали у французькій мові фразеоло-
гічне значення або ж знайшли своє місце в ідіомах. Флористичні ідіоми проникають в найрізноманітніші 
сфери життя людини, вони допомагають сформувати думки, почуття й абстрактні категорії, до того ж, багато 
об’єктів отримують нові найменування та характеристику. 

Подальшою перспективою може слугувати дослідження перекладу номенклатурного блоку ботанічної 
терміносистеми, який дозволить проаналізувати культурний аспект життя різних країн та виявити унікальні 
риси у їхньому світогляді. 
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фРАЗЕОлОГІЗМи З КОМПОнЕнТОМ РЕБРО У ПОлЬСЬКІй ТА УКРАЇнСЬКІй МОВАХ

Стаття присвячена соматичним фразеологізмам з компонентом «ребро» у польській та українській мо-
вах. Наводяться існуючі ФО з фразеологічних словників обох мов. Подається їхнє значення, а також, по мож-
ливості, об’єднується у спільні семантичні кола. 

Ключові слова: соматизм, фразеологізм, значення фразеологізму, семантичне коло. 

Статья посвящена соматическим фразеологизмам с компонентом «ребро» в польском и украинском 
языках. Приводятся существующие ФЕ с фразеологических словарей обеих языков. Приводится их значение, а 
также, по возможности, объединяется их в общие семантические круга. 

Ключевые слова: соматизм, фразеологизм, значение фразеологизма, семантический круг. 

The article is dedicated to the somatic phraseological units with the component ’’rib’’ in Pilish and Ukrainian 
languages. The existing phraseological units are represented in phraseological dictionaries of the given languages. 
The meaning of phraseological units is studied and as far as it is possible combined in common semantic circles. 

Key words: somatizm, phraseological unit, meaning of phraseological unit, semantic circle. 

Як відомо, фразеологічні одиниці (ФО) виступають національно-культурними знаками, що віддзеркалю-
ють картину світу, світогляд, традиції та звичаї. Досліджуючи фразеологічний склад мови, спостерігаємо, що 
«в ньому концептуалізовані не тільки знання про власне людську, наївну картину світу і всі типи відношень 
суб’єкта до її фрагментів, але й начебто запрограмована участь цих мовних сутностей разом з їх використан-
ням у міжноколінній трансляції еталонів і стереотипів національної культури. Фразеологізми – це дзеркало, у 
якому лінгвокультурна спільнота ідентифікує свою національну самовідданість» [3, с. 9]. 

Крім того, у кожній мові можна виділити групу фразеологізмів, одним з компонентів якої є соматизми. 
Соматичні фразеологічні одиниці (далі СФО) – це стійкі словосполучення, до складу яких входить лексичний 
компонент, що містить назву частини або органа людського тіла. Саме СФО найкраще характеризують антро-
поцентричне сприйняття світу людиною. Тому актуальними є дослідження соматичної фразеології як способу 
емоційно-експресивного осмислення дійсності і відбиття фактора суб’єктивності у мові. 

Соматизми найчастіше виступають як семантичні центри сталих виразів, навколо яких утворюються окре-
мі фразеологічні гнізда. Оскільки кожна мова керується чітко окресленим лексичним складом, то кількість 
цих гнізд є чітко обмежена. 

Фразеологізми з соматичним компонентом досліджувалися на матеріалі багатьох слов’янських мов: поль-
ської (Д. Філляр, А. Пайджіньська, К. Секєрська), української (В. Мокієнко, Л. Коломієць, В. Скнар), росій-
ської (Д. Скнарьов), болгарської (С. Саїдова), хорватської (Б. Ковачевич), словенської (Е. Кржишник) та ін. 
Останнім часом з’явилася значна кількість праць порівняльного характеру, присвячена дослідженню сома-
тичних фразеологізмів двох або більше мов: А. Пайджіньська (на матеріалі польської, чеської і словацької 
мов), М. Гордии (польської і російської), Е. Міхов (польської і болгарської), А. Смерчко (російської, україн-
ської і польської), А. Неруш (чеської і української). 

З давніх часів людина прагнула наділити людськими рисами предмети навколишнього світу, у тому числі 
і неживі. Ш. Баллі стверджував: «Споконвічна недосконалість людського розуму проявляється також у тому, 
що людина завжди прагне одухотворити те, що його оточує,… вона постійно усім предметам навколишнього 
світу приписує риси і прагнення, характерні для її особистості» [1, c. 221]. 

Є пояснення тому, чому власне назви частин людського тіла продуктивно використовуються в якості мета-
форичних і метонімічних універсалій при утворенні фразеологізму [2, c. 130]. Називання нового предмету у 
людини супроводжується асоціаціями, насамперед з тими, які для неї є добре відомими, що постійно знахо-
дяться біля неї. Мовознавці зауважили: завдяки тому, що частини тіла постійно є перед очима, вони і стають 
специфічним еталоном для порівняння [5, c. 104]. Таким чином легко пояснити наявність у інших мовах ба-
гато чисельних аналогів ФО з соматичним компонентом, які є близькими за структурою, складом і образною 
спрямованістю вживання. 

Однак різні частини тіла мають різну ступінь продуктивності при утворенні метафор. Назви паха, пазуха, 
пупець у складі соматичних фразеологізмів різних мов використовуються дуже рідко, натомість лексеми голо-
ва, рука, серце, нога, око часто. Найбільш продуктивними є ті лексеми – соматизми, функції яких в організмі 
людини є найбільш зрозумілими, саме з цим є пов’язана легкість їх переосмислення. Під час проведення до-
слідження вияснилося, що в утворенні СФО (в українській та польській мовах) бере участь біля сорока назв 
частин людського тіла. Найбільша частота вживання є характерна для соматизмів око, серце, голова, рука, 
нога, язик [4, c. 46]. 

Об’єктом нашого дослідження є невелика група ФО польської і української мови, до складу яких входить 
соматизм ребро (żebro). Дана лексема в обох мовах не є популярна, оскільки не має жодного символічного 
значення, а тому і не є продуктивна в творенні більшої кількості ФО. Мета цієї статті – описати наявні фразе-
ологізми з компонентом-лексемою ребро. Матеріалом для дослідження стали академічні фразеологічні слов-
ники обох мов. Як відомо, усі фразеологізми, в тому числі і соматичні, здатні утворювати семантичні поля 
навколо домінантного значення. При дослідженні СФО з лексемою ребро також вдалося усі ФО класифікува-
ти за значенням. Так от, найбільшу групу як в українській так і польській мові творять ФО загальне значення 
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яких є ҅битиʼ, а навіть ҅сильно бити, каратиʼ. Так маємо фразеологізми (по)ламати ребра, (по)латати ребра, 
(по)м’яти ребра, полічити (полоскотати) ребра, почесати ребра, дати під (сьоме) ребро, гріти ребра, обла-
мати ребра. Як бачимо, в українській мові синонімічний ряд даного семантичного кола є досить чисельним. 
Натомість у польській мові маємо: połamać żebra, (po)liczyć, (porachować) żebra. Крім того у поляків ще можна 
відокремити два фразеологізми зі значенням ҅вдарити в бікʼ: zajechać kułakiem pod żebra, połamać kułakiem 
(pieścią) po żebrach. За допомогою компонента ребро можна охарактеризувати і зовнішній вигляд людини. 
Про когось дуже худого, українці говорять (аж) ребра світяться (знати). Додаткове значення до худобизни, 
а саме – ҅виснаженняʼ, є закладене у ФО показати ребра, світити ребрами. Наші західні сусіди з тим самим 
значенням вживають фразеологізми można komuś żebra policzyć або świecić żebrami. 

Крім наведених спільних значень, у кожній з досліджуваних мов є ще по дві фразеологічні одиниці, які 
мають цілком іншу семантику. 

Так, окреме значення в українській мові має фразеологізм (по)ставити (справу) ребром, який має семан-
тику ҅заявляти про щось відверто, прямо, принципово, категорично, з усією рішучістюʼ. 

Також про жінку в жартівливому тоні можна сказати адамове реберце. Етимологія даного фразеологізму 
взята з Біблії, де описується створення жінки з ребра чоловіка. 

Як бачимо, фразеологічний фонд двох досліджуваних мов має невелику кількість фразеологізмів з ключо-
вим компонентом ребро. В українській мові таких ФО є дещо більше – 13, а у польській – 8. Більшу кількість 
фразеологізмів обох мов вдалося поділити згідно семантики на два кола: 1) зі значенням побиття; 2) зі зна-
ченням худобизни (з невеликим деталізуванням в українській мові). Серед них фразеологізми, які є повними 
еквівалентами (не тільки за семантикою, але і за структурою): поламати ребра – połamać żebra, полічити 
ребра – policzyć żebra, світити ребрами – świecić żebrami. Такі приклади повної еквівалентності фразеологіз-
мів свідчать на користь мовних універсалій. Також наявні фразеологізми, які не вдалося вмістити у наведені 
семантичні кола. На прикладі проаналізованих ФО можна стверджувати, що в обох мовах практично усі фра-
зеологізми (за винятком адамове реберце) мають негативне забарвлення. 

Відокремлені спільні семантичні поля підтверджують думку про спорідненість двох слов’янських мов. А 
наявність ФО тільки в одній мові – про мовну картину світу. Кожна мова віддзеркалює реалії характерного 
світосприйняття своїх носіїв. 

Описаний матеріал є тільки невеликим фрагментом соматичної фразеології української та польської мови, 
але, навіть, і ця кількість наведених фразеологізмів – із не найбільш «популярним» соматизмом – є підтвер-
дженням антропоцентричного світосприйняття. 
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РОлЬ фОлЬКлОРнОЇ ПІСнІ В СТАнОВлЕннІ АМЕРиКАнСЬКОГО СУСПІлЬСТВА

У статті розглядається роль фольклорної пісні в еволюції американського народу та культури. Визна-
чено, що фольклорна пісня полегшує комунікацію та розуміння, і зберігає культурно-історичні надбання нації, 
формуючи чітку суспільну позицію. 

Ключові слова: американський пісенний фольклор, народ, культура. 

В статье рассматривается роль фольклорной песни в эволюции американского народа и культуры. Опред-
елено, что фольклорная песня облегчает коммуникацию и понимание, сохраняет культурно-историческое до-
стояние нации, формируя четкую общественную позицію. 

Ключевые слова: американский песенный фольклор, народ, культура. 

The article focuses on the role of the folklore song in the evolution of the American people and culture. The folklore 
song is determined as a perfect means to facilitate communication and understanding, maintain cultural and historical 
asset of the nation and mould clearly defined social attitudes. 

Key words: American song folklore, nation, culture. 

Комплексний підхід до вивчення фольклорної пісні уможливив низку нових аспектів, серед яких акту-
альним є лінгвістичний. Науковці різних лінгвістичних шкіл та напрямків обрали американську фольклорну 
пісню (далі АФП) предметом своїх досліджень, зокрема праці C. C. Асірян, І. Головахи-Хікс, Я. Ф. Дмитрієва, 
Л. Ф. Омельченко, Н. І. Панасенко, В. О. Самохіної, W. R. Bascom, D. Ben-Amos, A. B. Botkin, F. J. Child, J. 
H. McDowell, A. Dundes, D. Kingman, A. Lomax, J. Lomax, T. Murphey, B. Toelken неодноразово свідчать про 
культурно-історичну цінність АФП, а її вивчення дає можливість інтерпретувати розвиток американської на-
ції в цілому та кожного її представника окремо. Це надзвичайно багатий і невичерпний матеріал для дослі-
дження, що зумовлює його актуальність. 

Нашою метою є окреслення цінності та ролі АФП в становленні пересічного американця та американської нації. 
Пісенний фольклор Америки різноманітний та насичений яскравими образами, які вподобав народ про-

тягом всієї історії. Починаючи з корінних індіанців, які і донині зберегли автентичність та унікальність своїх 
пісень-заговорів, пісень-заклинань, пісень-талісманів та пісень-молитов, та завершуючи іммігрантами з різ-
них куточків світу, АФП – це мозаїка слів і мелодії, звуків і ритму, почуттів та вражень. «Чорною перлиною» 
американського пісенного фольклору можна назвати надбання афро-американців, незламних духом та з вірою 
в краще майбутнє. Меланхолія блюзу та легкість джазу вуалюють важкість описаного в піснях повсякдення 
давніх часів. Європейські іммігранти привезли с собою фольклор своїх народів – англійців, ірландців, шот-
ландців, німців, голландців. Адаптуючись до нового життя, вони спілкувались та переспівували пісні своєї 
батьківщини по пам’яті, додаючи та змінюючи куплети, що надавало особливого американського відтінку їх 
улюбленим пісням та збагачувало культурну скарбницю Америки. Ця подібність на інші фольклори та одно-
часна унікальність є чи не основною особливістю американського пісенного фольклору. І саме тому з впев-
неністю можна стверджувати, що роль АФП в становленні нації неймовірно велика та безумовно неоціненна. 

Проаналізувавши американський пісенний фольклор з різних позицій, ми окреслили основні аспекти, що 
зумовлюють необхідність сприймати АФП як серйозний чинник становлення нації. 

З історичної точки зору, фольклор – це відтворення важливих для народу віх в простій формі. У піснях 
американці ніби записали всю історію, та ставлення простих людей до історичних подій. В них мова йде і про 
мужніх і завзятих полководців, і про народних лідерів, які у важкі для країни часи боролися за свободу. Тяжкі 
випробування та перемоги змальовують велич та єдність нації. В порівнянні зі старою Європою чи багатовіко-
вою Азією, Америка досить молода. Формування фольклору та держави відбувалось паралельно. Фольклорна 
пісня завдячує свою популярність малограмотним верствам населення, адже вони були неписемними, тому 
усна народна творчість була надзвичайно поширеною. На відміну від художніх творів, пісня супроводжує 
людину з самого народження. В дитинстві це колискові, в юності тематика варіюється в залежності від роду 
діяльності, інтересів, вподобань. В зрілому віці проявляються нотки релігійності, бажання виразити свій ду-
шевний стан та ставлення до життя. Все це охоплює фольклорна пісня в простій та доступній формі, без дат 
чи статистичних даних, притаманних традиційній історії. Історична роль фольклорної пісні – відтворювати та 
синхронізувати історичний спадок з дійсністю. 

З лінгвістичної точки зору, фольклорна пісня – це засіб спілкування, спосіб передачі інформації між по-
коліннями. За В. А. Масловою, мова не лише відображає реальність, а й інтерпретує її, створюючи особливу 
реальність, в якій живе людина. Мова є дорогою, якою ми проникаємо не лише в сучасну ментальність нації, 
а й в розуміння древніми людьми світу, суспільства та самих себе. Відгомін давно минулих років, переживши 
віки, зберігається сьогодні в приказках, прислів’ях, казках, піснях та інших символах культури [1]. 

Фольклорна пісня – це також чіткий фактор регіональної приналежності. Певний відсоток стилістично 
маркованої лексики в пісні видає її коріння; діалектизми, просторіччя зовсім не псують враження від пісні, а 
навпаки, додають шарму. Вивчення діалектів на базі пісенного фольклору дає інформацію про стійкі вирази 
та фонетичні відмінності, тощо. 

Дослідження лексики АФП дозволяє не лише відтворити лінгвістичні особливості, а також судити про 
період створення, автора (чи соціального прошарку, який породив даний художній витвір), культурне серед-
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овище та реалії етносу чи нації. Вокабуляр пісенного тексту є потужним засобом створення внутрішнього 
світу поетичного тексту [3, с. 148]. 

Той факт, що лінгвістика звертається до культурних цінностей, дає впевненість говорити про те, що мова 
є формою самовираження народу. Як зазначає Є. Ф. Тарасов, «для виконання мовленнєвих дій, тобто для 
сприйняття та побудови мовленнєвих висловлювань, недостатньо лише мовних знань: для конструювання, 
змісту та сенсу мовленнєвих висловлювань необхідні також знання про світ (енциклопедичні знання), значен-
ня про мову і світ вичерпують зміст свідомості, цей зміст формується в процесі набуття культури та являється 
ментальною формою культури поряд з її предметною та діяльнісною формами» [4, с. 50]. 

З освітньої точки зору, фольклорні пісні, використані в навчальному процесі, спрощують процес набуття 
знань. Як приклад, книга «If You Feel Like Singing» [5] широко застосовується в навчальних закладах США 
для вивчення англійської мови. В ній представлені найвідоміші американські фольклорні пісні з вправами на 
розвиток граматичних, лексичних, фонетичних вмінь та навичок. 

Цікаві моделі вправ для вивчення англійської мови наводять Н. І. Панасенко та О. Сальникова, пропонуючи 
матеріал для різних вікових груп та демонструючи, наскільки цікаво та легко в дружній атмосфері можна ви-
вчати складні граматичні та лексичні явища, тренувати вимову та навіть розвивати приховані таланти учнів [7]. 

З точки зору виховання, АФП має безліч образів, ідеальних для наслідування. Як відомо, американці – це 
нація з розвиненим почуттям патріотизму, і фольклорна пісня в силу своєї популярності та простоти грає не 
останню роль в становленні таких настроїв. Фольклор є джерелом формування моральної поведінки та есте-
тичних вражень дітей та підлітків, а також кладезь досвіду зі шлейфом натхнення для дорослих. 

Людина лише тоді стає людиною з великої літери, коли вона з дитинства засвоює мову. А з нею і культуру 
свого народу, приклади достойної поведінки та ставлення до оточуючих. Всі тонкощі культури народу відо-
бражаються в його мові, яка специфічна і унікальна, так як по-різному фіксує в собі світ та людину в ньому. 
Основна виховна роль АФП полягає в позитивному впливі на підростаюче покоління, правильному форму-
ванні майбутнього нації. 

З позиції культури, роль фольклорної пісні чи не найбільша. Вона виступає «сховищем» багатовікових 
традицій, звичаїв, вірувань та віддзеркалює духовність всіх прошарків суспільства. АФП транслює унікаль-
ні особливості, притаманні американцям. За ними розпізнається американець та його характер. Духовне ба-
гатство американця нерозривно пов’язане не лише з історичними подіями, які відбуваються навколо, а й з 
красою, силою та прагненнями волелюбної душі. Вважається, що знання фольклору якогось народу є зна-
йомством з цим народом, адже через фольклор від кривається найголовніша сфера духовності кожного етносу. 

З позиції музики, роль АФП неоціненна, адже проста народна музика, підібрана та філігранно заточена на 
народний смак, в комбінації з текстом втілюють ставлення народу до дійсності. 

Народна пісня не існує без мелодії, що викликає слухові враження та образи в самих учасників виконання 
твору і в його пасивних слухачів. Неодноразове повторення улюблених фольклорних пісень вкорінювало інди-
відуальні та колективні традиції прадідів. Через пісню передавались ті почуття та переживання, які неможливо 
та недостатньо було просто виразити словами. Характерна мелодія створювала відповідний настрій та атмос-
феру. Така пісня здатна окрилювати, підносити настрій, надихати на сміливі, часом відчайдушні вчинки. 

Слід окремо приділити увагу маршовим пісням. Їх досить багато в американському пісенному фольклорі. 
І це не дивно, адже становлення останнього відбувалося на тлі громадянської непокори та будівництва нової 
нації з новими героями. Ритм та мелодія цих пісень спонукали до активних дій. Підтвердженням цього є чис-
ленні дослідження АФП, проведені музикознавцями та фонетистами, зокрема Н. І. Панасенко [2; 6] відмічає, 
що роль ритму у поезії та музиці надзвичайно велика. Як приклад, варто розглянути такі суто американські 
напрями в пісенному фольклорі як блюз та джаз. Завдяки таким особливостям та вдалому поєднанню змісту та 
музики, велика кількість американських фольклорних пісень була використана в фільмах та художніх творах. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що фольклорна пісня, як результат духовної праці багатьох віків, є над-
звичайно цінним культурним надбанням американського народу: вона пронизана гуманними і волелюбними 
ідеями, розвиває і підносить все, що є доброго і гарного в людській душі, плекає почуття краси, підтримує 
національну свідомість та історичну традицію. Чи не найголовніша роль пісні – це боротися з проблемою 
вгасання слідів духовної діяльності людини з плином часу. 
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ЕлІМІнАЦІЯ МОВ І КУлЬТУР ЯК РЕЗУлЬТАТ ГлОБАлІЗАЦІйниХ ПРОЦЕСІВ
 

У статті розглядається проблема взаємозв’язку мов і культур, а також стан мов, які перебувають на 
межі зникнення. На основі прикладів подається різниця лексичного запасу мов відповідно до їх культурної 
приналежності. Висвітлюється небезпека повної елімінації мов. Розвідка здійснюється на основі сучасних 
досліджень про мови. 

Ключові слова: мова, культура, елімінація, збереження, глобалізація. 

В статье рассматривается проблема взаимосвязи языков и культур, а также состояние языков, которые 
находятся на грани исчезновения. На основании примеров подается разница лексического запаса языков в 
соответствии с их культурной принадлежностью. Указывается на опасность полной элиминации языков. 
Анализ осуществляется на основе исследований о языках мира. 

Ключевые слова: язык, культура, элиминация, сохранение, глобализация. 

The article «The Elimination of Languages and Cultures as a Result of Global Processes» deals with the problem 
of interrelation of languages and cultures as well as with the problem of languages on the verge of distinction. On the 
basis of the examples provided it highlights the differences in the lexical stock of languages according to their cultural 
identity. The article also renders the issue of the full language elimination. It is done on the basis of the researches 
concerning world languages and the importance of the existing cultures preservation. 

Key words: language, culture, elimination, preservation. 

Мова і культура завжди були одним із найважливіших ідентифікаторів ментальності народу і визначальним 
вектором розвитку етнічної спільноти. Мова – це екслібрис сукупності знань кожного етносу та його історичного 
поступу. Вона за В. Гумбольдтом є «образотворчим органом думки» [9, с. 90]. Мова тісно пов’язана із культурою 
народу, яка є сукупністю «матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії» [4,  
с. 474]. На думку Т. Лоогус, культура – це «більш менш чітко відокремлена соціальна одиниця, яка, як правило, 
однак не завжди, національно чи етнічно визначена, а її члени демонструють встановлену, часто навіть їм невідо-
му спільність у поведінці чи способі мислення й сприйняття, і мають подібні фонові знання» [10, с. 275]. Відпо-
відно «справжня культура, культура правди правд, має безмежну пам’ять і безмежну ідентичність» [6, с. 222]. 

Знання культури народу сприяє глибшому осягненню його мови. Більшість мов мають своє характерне 
звукове вираження та графічну фіксацію, що є важливим культурним надбанням нації, народності чи племе-
ні. «Мова кожної етнічної спільноти виконує роль її основної розпізнавальної ознаки та засобу збереження 
духовної самобутності» [5, с. 346]. Саме ця духовна самобутність і є підмурівком культури етнічної спільно-
ти, об’єднаної певними умовами життя, метою, інтересами тощо. Як зазначає Ю. Гоузе, «словниковий запас 
мови віддзеркалює культуру мовця» [8, с. 23]. Останню розуміємо також як рівень володіння мовою (культуру 
мови) як «свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовно-виражальних засобів залежно від мети й 
обставин спілкування» [5, с. 285]. 

Дослідженню мови і культури присвятили свої праці такі вчені, як В. Гумбольдт, Н. Нютцель, Р. Штольце, 
У. Пройслер, Ґ. Малєцке, Т. Лоогус, Ю. Гоузе, Л. Цибатов, К. Тищенко, Д. Кришко та багато ін. 

Метою нашої статті є дослідження актуальних проблем взаємозв’язку мови і культури на сучасному етапі 
та впливу глобалізації на елімінацію мов. До основних завдань статті належить аналіз стану мов, які пере-
бувають на межі елімінації, висвітлення ролі глобалізації та її впливу на мову і культуру різних етносів, 
дослідження взаємозв’язку мови і культури, а також мовних розгалужень та генералізації у взаємозв’язку із 
культурою народу, місцем та умовами проживання, побутом тощо. 

Мова – це не тільки дзеркало душі народу, але й його способу життя, побуту тощо. Коли живе мова,  живе 
культура народу, який нею розмовляє. Культура, як вважає Ґ. Малєцке, – це «символ концептів, переконань, 
позицій, світової орієнтації, які проглядаються як в поведінці, так і в діях людей, а також в їх духовних та 
матеріальних продуктах» [Ґ. Малєцке, цит. за P. Штольце 13, с. 25]. Людина може різним чином прижитися 
в умовах чужої культури, призвичаюючись до нового оточення та мови (наприклад, вимушена адаптація або 
добровільне переймання мови завойовника). Пристосовування до чужої мови функціонує так само, як і адап-
тація до нового середовища: відбувається переймання нових законів і поступове інтегрування у новий світ1 (за 
винятком окремих культурно-мовних «резерватів», наприклад, «аміш»). За схожим принципом функціонує 
культурна та мовна глобалізація, де за різних обставин (тотальна колонізація, пропаганда чужої культури, 
фізичне та культурне витіснення тощо) на етнічній території втрачається як мова, так і культура в цілому. 

Елімінація мов і культур на межі ХХ-ХХI століть стала однією із найнебезпечніших тенденцій втрати іден-
тичності багатьох етносів. Такий процес видається незворотнім і веде до руйнування досі сформованого спек-
тру культур на рівні духовної сфери, історії в цілому тощо. Для гальмування процесу зникнення мов, а зго-
дом – культур, здійснюються певні заходи як регіонального, так і широкомасштабного формату. Йдеться про 
збереження багатьох мов і культур із досить широкою географією, які опиняються під загрозою елімінації. 

1 Якщо чорношкіре немовля з Африки всиновлює європейська родина,  дитина живе і розвивається за законами нової 
родини, її культури і культури її народу, розмовляє її мовою і переймає її менталітет, незважаючи на те, що коріння дитини 
сягають іншого світу. 
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Наприклад, до акції порятунку мов прилучилася навіть всесвітня компанія Google2. [7]. Елімінація будь-якої 
мови, у тому числі діалектів, спричиняється до можливої втрати частини культури як такої. Зникають слова-
реалії як «феномени з категорій природи, матеріальної культури, соціальної культури, закладів (інституцій), 
звичаїв і т. д., які характерні для одної культурної спільноти і переважно не мають прямого відповідника в 
іншій мові» [10, с. 64], а разом з ними й історично важлива для народу їх конотація, що безумовно збіднює 
культуру у її широкому сенсі. 

Закон сполучених посудин на рівні мови функціонує тільки при зникненні мов, у тому числі їх приму-
совому чи добровільному витісненні (якщо на одну мову стає менше, кількісно збільшується інша). Існує 
низка найбільш поширених мов, якими розмовляють як рідними, і їм не загрожує елімінація. Це – китайська 
(мандарин), іспанська, англійська, російська, арабська. Німецька мова перебуває приблизно посередині серед 
поширених мов. Незважаючи на це, англійська мова все більше перебирає на себе якості мови міжнародного 
спілкування. Нею комунікують науковці та дослідники, політики та бізнесмени. Це – мова більшості міжна-
родних переговорів та конференцій, нею пишуть наукові статті, журнали, книги, подають основну інформа-
цію в Інтернеті тощо. Однак, як вважає Н. Нютцль, немає підстав думати, що англійська мова може стати прі-
оритетною для усіх країн світу. Для того, щоб «англійська мова стала «світовою», Китай та […] іспаномовні 
країни мусили б повністю перелаштувати свою систему навчання і управління на англійську. Таке ж мусили 
б зробити держави, в яких проживає біля 280 мільйонів російськомовного населення, і країни, в яких біля 200 
мільйонів розмовляють арабською мовою. Німеччина, Італія і Франція також мала б відмовитися від рідної 
мови і перелаштуватися на англійську» [11, с. 63]. 

Проблема збереження і втрати мов та культур стосується Північної Америки. Так, Аляска («Велика зем-
ля») і її корінне населення (юпіки, які належать до ескімоських народів) має як і кожна етнічна територія свої 
мовні особливості, до яких належать культурно-специфічні властивості мови ескімосів. «Більшість культу-
роспецифічних слів можна легко впізнати, тому що вони з’єднуються із певною мовою чи культурою (чи/або 
маркуються як чужі) і нормальним чином не мають точного відповідника в іншій мові» [10, с. 121]. Напри-
клад, мова ескімосів юпік (Yupik) має багато різних позначень снігу, залежно від його якості та стану, а також 
п’ять різних назв північних оленів, в залежності від віку та виду. Таке мовне розгалуження характерне тільки 
для цього регіону і немислиме, наприклад, для зони тропічних лісів, де такого поняття як сніг нема взагалі. 
Для середньо статичного європейця таке розгалуження зібране в гіперонім «сніг» (нім. Schnee, англ. snow, 
рос. снег, пол. śnieg, фр. neige, іт. neve, ісп. nieve) як єдине поняття у мові на його позначення. Так само, як і 
різновидності північних оленів об’єднуються в одне загальне поняття, яке для багатьох європейських народів 
– невід’ємний елемент Різдва (запряжені сани, Санта Клаус, подарунки) або ж тварина, яка живе на півночі і 
харчується мохом (нім. Rentier, англ. reindeer, рос. северный олень, пол. renifer, фр., іт. Ren, ісп. reno). Якщо 
для одного із народів із Філіппін – Haunòo існує «430 слів для різних овочів і 40 різних видів ґрунтів» [11, с. 
64], то в інших мовах такі поняття не мають відповідників. На мові каявель риб розрізняють тільки за величи-
ною, а позначення тварин обмежується загальним поняттям «звірі із суші». 

Отже, така генералізація пов’язана із культурою народу, місцем та умовами його проживання, побутом 
тощо. Те, що вміщає у собі мова і культура одного народу, як і передані із покоління в покоління сукупність 
знань та досвіду, може викликати непорозуміння серед представників іншої культури. Особливо в галузі пе-
рекладу і, відповідно, спрощення певних понять, їх збіднення за рахунок генералізації. Велика мова «про-
ковтує» малу разом із її культурою. Глобалізація збіднює мову й культуру, і призводить до втрат етнічних та 
мовних особливостей. 

Разом з тим, мова як жива субстанція прилаштовується до розвитку цивілізації, збагачуючись лексични-
ми одиницями, яких раніше не було. Так, наприклад, німецька лексема Hundeschlitten (dog-sledge; dog-sled) 
поступово витісняється лексемою Schneemobil (рос. : автомобиль-снегоход, укр. значення не представлене в 
перекладних лексикографічних джерелах). Для такого типу чужих для української мови і культури слів, зазви-
чай, використовується калька. На сьогоднішній день усі двадцять мов Аляски перебувають на межі зникнен-
ня3. Одна із мов ескімосів еяк зникла у 2008 році, коли помер її останній носій. Разом з ним зникла не тільки 
мовна особливість (шість різновидностей приголосної «к» – рідкісна властивість мови), але й культура4. Поді-
бні приклади спостерігаємо в Азії, Австралії, Африці і навіть Європі. До мов, які змогли зберегтися завдяки її 

2 Для збереження та вивчення вимираючих мов ЮНЕСКО створило Атлас мов світу, що перебувають під загрозою 
зникнення. Лінгвісти нарахували 2473 зникаючі мови. Атлас постійно доповнюється. […]. За даними Атласу, в світі є 
близько 200 мов, кожною з яких розмовляє менше 10 людей. Вчені виявили п’ять основних регіонів, де мови вимирають 
особливо швидко. Це північ Австралії, центральна частина Південної Америки, південний захід США, північний захід 
Океанії і Східний Сибір. […]. У 2010 році помер останній носій стародавньої мови «бо» 85-річна Боа Ср, що жила на 
Андаманських островах в Індійському океані. Лінгвісти називали мову «бо» однією з найдавніших у світі: вона існувала 
понад 65 тисяч років [1].

3 Майже ніхто з молодих людей до вісімнадцяти років на Алясці не розмовляє мовою своїх предків. Англійська 
мова переймає естафету багатьох мов, у тому числі ескімосів. Англійською розмовляти легше і, зрештою, «вигідніше»: 
нею володіє весь континент Північної Америки, що полегшує розуміння і спілкування загалом, а також відкриває усі 
можливості стосовно обирання професії, навчання, роботи та місця проживання.  Парцелами етнічної мовної приналежності 
залишаються серед молоді слова привітання, прощання, вдячності та вибачення, що мають швидше ознаки іноземної 
мови, аніж рідної. Щось на кшталт «дорожнього словникового набору», який «беруть» із собою про запас подорожуючі, 
які подаються до будь-якої країни.

4 Перше покоління забутої культури стане прикладом культурного метисажу (М.Т.), а всі наступні всотають у себе чужу 
культуру, яка згодом витре з пам’яті сліди  етнічності.



293Серія «Філологічна». Випуск 48

носіям та їх національній гордості належать мови лужицьких сербів (Німеччина), басків та каталонців (Іспа-
нія). За часів правління диктатора Франко мова басків, не схожа на жодну іншу мову у Європі, «… планомірно 
гнобилася. Дітям не можна було нею розмовляти в школі» [11, с. 65]. Незважаючи на такі умови, вона ще досі 
має своїх носіїв, а баски мають свою етнічну мову. 

Сучасні дослідження стверджують, що дві третини мов зникнуть у цьому столітті. Через два століття у 
світі залишиться тільки 10% мов. Тобто, через 100 років на Землі мало б залишитися 600-700 мов. Етнічна 
катастрофа третього тисячоліття стає катаклізмом мовної та етнічної моралі і закономірністю глобалізації. Це 
стосується також і мови індіанців. Різнопланові історичні розвідки стверджують, що єзуїти, які приїхали на 
новий континент на початку XVI століття, мали труднощі з розумінням місцевого населення і заволодінням 
Бразилією. Створення «нової» мови для індіанців вважалося потребою часу. Християнство було незвіданим і 
неосяжним «світом» для місцевих жителів. Вони возвеличували грім: іншого Бога у них не було. У їх мові не 
було таких слів, як «ангел», «душа», «Святий Дух», що створювало труднощі при перекладі5. Для позначення 
Святого Духа єзуїти винайшли таке слово, яке змушувало індіанців заходитися сміхом. Довелося скористатися 
португальським «Espiritu Santo». Незважаючи на те, що єзуїти розуміли мову індіанців, вони не могли збагнути 
їх ментальність. Європейський спосіб мислення кардинально відрізнявся від способу мислення місцевих жите-
лів. У 17 столітті половину індіанців було винищено. На початку 19 століття їх залишилося тільки 1,5 мільйони. 
На сьогоднішній день індіанці намагаються відновити свою ідентичність і мову, хоча це потребує чималих зу-
силь. Як зазначає Хав’єр Лопес Санчес (Javier Lopez Sanchez), «шістдесят чотири з 364 індіанських діалектів на 
території Мексики знаходяться під високим ризиком вимирання, з менш ніж 100 живими мовцями у кожного». 
В багатьох випадках носії вимираючих діалектів розпорошені і вже не живуть єдиною спільнотою [2]. 

В Австралії 90% від 250 мов уже зникли, а їх носії втратили свою етнічну «повноцінність». Проте досі 
існують культури, які живуть віддалено від людської цивілізації і не мають подібних проблем. Наприклад, 
плем’я оланбанц відмежоване від законів «великого світу». У мові племені нема слів «бідний» та «багатий». 
Відсутнє слово «доба», а є тільки «схід сонця» і «захід сонця». Нюанси їхньої мови не завжди можна пере-
дати англійською, оскільки облаштунок їх життя своєрідний та нестандартний для сьогоднішньої цивілізації 
і пришвидшеного ритму життя6. До мов, які зникли, але знову ожили, належить ґумбайyґірр (Gymbayngirr). 
Вона була заборонена завойовниками («білими») через те, що ті не розуміли аборигенів. Для «оживлення» 
своєї мови аборигени організовують школи, де дітей вчать рідної мови як іноземної. Народ, який був її носієм, 
може знову почувати себе цілісним. 

Із втратою мови, як вважає Т. Лоогос, втрачаються «культурні ключові поняття [, які] утворюють наступ-
ний підвид культурної специфіки» [10, с. 161]. Мова йде про «поняття, які відображають культурно-специ-
фічні дані і «core cultural values» (там же). Проблема стирання культурної специфіки, та її мовної реалізації 
стосується азійських країн та островів Папуа-Нової-Гвінеї7. Зникнення мови передує зникненню цілої низки 
знань: транслітерація слова без трактування його значення сприяє збереженню його денотативної, але втрату 
конотативної функції. 

Кожна мова містить характерний для неї спектр кольорів, певну специфіку відтворення мови тварин, го-
лосу природи тощо. У кожної мови свій темп мовлення, своя виразність, чіткість, різна звукова палітра та 
специфічні для неї поєднання голосних та приголосних, відкритих та закритих звуків та мовне забарвлення в 
цілому. Наприклад, особливістю індіанців є повільне мовлення із розставлянням відповідних наголосів, що 
цілком суперечить швидкій манері розмови португальців. 

Мова виходить далеко за рамки поєднання слів з метою порозуміння. Вона акумулює пам’ять народу, йог 
знання, досвід, менталітет, становлення та розвиток. Це особливо чітко проглядається у стійких словосполу-
ченнях та фразеологічних одиницях, «що представляють комбінації, відомі у певному колі мовців» [12, с. 18]. 
Наприклад, в Японії – «шлунок стоїть» означає «бути сердитим», а Індії – «шлунок сидить» – бути голодним, 
що відповідає в українській мові – «шлунок бурчить». 

Оскільки мови відрізняються одна від одної, відмінність між ними, на думку В. Гумбольдта, «перебуває 
в найтіснішому зв’язку з розумовими здібностями нації і силою, яка пронизує їх на момент продукування чи 
нового сприйняття» [9, с. 89]. Саме це «продукування» є фіксацією культурного розвитку етносу («Слово о 
Полку Ігоревім», «Пісня про Нібелунгів»). Як зазначає Н. Еванс, завдяки мові, в якій закладена історія куль-
тури народу, дізнаємося, наприклад, що цигани походять із Індії [із телевізійного інтерв’ю науковця]. 

Глобалізація і пов’язана з нею урбанізація, перспективність «великих» мов та мов загарбників наносить 
шкоди численним етносам8. Наприклад, у Сибіру проживає жінка, яка є останнім носієм нігідатської мови, 
забороненої (як і інші алтайські мови) радянським режимом. 

5 «Власна культура визначає, що ми сприймаємо, а що ні, тобто, що нам у відповідній ситуації суттєво впадає у вічі, а 
що ні. Перекладач повинен приймати до уваги культурну відносність як при рецепції вихідного тексту, так і відтворенні 
перекладу. Культурні конотації не можуть бути перекладені традиційним способом, [або] відтворюватися іншим методом 
передачі тексту» [10, с.127].

6 «За деякими оцінками, до появи європейців в Австралії існувало понад 300 різних мов, поділених на більш ніж 700 
діалектів. На початку XXI сторіччя вживаються менше 150 тубільних мов, з яких всі, за винятком приблизно 20, є такими, 
що знаходяться під надзвичайною загрозою зникнення» [2]. 

7 Вирубування тропічних лісів спонукує зміну культури та концепту минулого.  Статистичні дані про 870 мов та 900 
племен можуть бути багато разів переписані в користь зменшення до мінімуму.. 

8 Мови як засіб мислення та скарбниця людського досвіду і знань бачаться у світі глобалізації під кутом майбутнього, а 
не минулого. Не має перспектив мова етанг («свята мова»), яка уособлює звуки моря та природи. У мови бівіґабавакавака 
залишилося на сьогоднішній день тільки двадцять мовців. 
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Науковців та дослідників хвилює також питання можливої загрози для української мови, у тому числі її 
діалектів та говірок, котрі можуть увійти у статистику тих 90% мов, від яких у архівах залишиться тільки 
їх графічна форма. В Україні теж «виявили три мови, які можуть зникнути. Це нижньогерманський діалект 
мешканців одного з сіл між Мелітополем та Нікополем, а також різновид турецької, так звана мова Урум, 
якою розмовляють на Азовському узбережжі неподалік Маріуполя. Та якщо обидві мови мають носіїв за 
межами України, то мова корінних мешканців Криму зникає сама по собі. Носіїв «кримчака» залишилося 
трохи більше тисячі осіб, і це переважно люди старшого покоління» [7]. Зменшується кількість населення, 
яке розмовляє бойківським, гуцульським, лемківським та іншими діалектами. Для їх уціління важливим чин-
ником є збереження етнокультури народу, який ними розмовляє, писемна фіксація мови, а також наявність 
двомовних словників як у межах однієї (українська мова та її діалект), так і в межах різних мов, у тому числі 
вузько регіональні словники (словник одного села). Наприклад: Словники полтавських (В. Ващенко), полісь-
ких говорів (П. Лисенко), бойківських (уклад. М. Онишкевич), подільських (Д. Брилинський), гуцульських 
говірок (Г. Гузар, Я. Закревська та ін.), Наддністрянський регіональний словник (Г. Шило). Найбагатшим на 
лексикографічну довідкову літературу в Україні є лемківський діалект. Наприклад, польсько-лемківський та 
лемківсько-польський словник Я. Горощака, словник села Тилич Є. Турчин, Словник лемківських говірок 
(лемківсько-український словник) П. Пиртея, Лемківський словник (українсько-лемківський) І. Дуди. Резуль-
татом плекання діалектів є розмаїття дитячої літератури, поезії, пісень тощо, які знайшли свою графічну фік-
сацію у художніх лемківських виданнях. Гуцульський діалект найкраще представлений у «Кам’яній душі» 
Г. Хоткевича, галицький – у новелах В. Стефаника. На думку К. Тищенка, «ситуація з українською не гірша, 
ніж із будь-якою іншою мовою в світі […]. У часи Польщі багато українців попольщилися. Сьогодні спосте-
рігаємо подібний процес до російської. А мова – сама по собі. Вона будується насамперед на малоосвічених 
сільських людях, які плекають свої говірки, діалекти з діда-прадіда. І тому абсолютно науково-коректним є 
формулювання: доки житимуть українські діалекти, доти живе українська мова» [3]. 

Як бачимо, питання єдності мов і культур та їх збереження залишається однією із важливих проблем на-
уковців. Поза сумнівом залишається те, що «культура і мова розглядаються […] не як опозиційні поняття, а 
як доповнюючі: культура відображає і внормовує в широкому розумінні усі сфери людського життя, а мова 
пропонує найпряміший і найпростіший доступ до понять і концепцій культури» [10, с. 275]. 

 Швидкий крок глобалізації не на руку ні мові, ні культурі. Їм залишається все менше простору для свого 
розвитку. Все ж турбота про культуру – це турбота про мову на різних пластах її виявлення, починаючи із 
літературної мови, закінчуючи говірками. Маючи свою мову і свою культуру, кожен народ залишає свій екс-
лібрис ідентичності і неповторності для наступних поколінь. 
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 «ГРАМАТиКА БАЧВАнО-РУСКЕй БЕШЕДи» ГАВРиЇлА КОСТЕлЬниКА ТА ЇЇ ЗнАЧЕннЯ 
У фОРМУВАннІ й РОЗВиТКУ УКРАЇнСЬКОЇ МОВи 

Стаття подає відомості про українського мовознавця, священика, громадського діяча – Гавриїла Кос-
тельника. Також у статті розглянуто «Граматику …» Гавриїла Костельника, подано її аналіз та висвітлено 
значення для функціонування української мови. 

Ключові слова: руська мова, бачвано-сримські русини, лінгвістика. 

Статья подает известности об украинском языковеде, священника, общественного деятеля – Гаврии-
ла Костельника. Также в статье рассмотрена «Грамматика …» Гавриила Костельника, подан ее анализ и 
отражено значение для функционирования украинского языка. 

Ключевые слова: бачвано-сримские русины, лингвистика. 

The article gives a fame about the Ukrainian linguist, svyaschennika, publicman – Gavriila Kostelnika. Also 
«Grammar…» is considered in the article by Gavriil Kostelnik, its analysis is given and a value is reflected for 
functioning of Ukrainian. 

Key words: ruska language, bachvano-srimski rusini, linguistics. 

Ім’я одного із найбільш значних та вагомих в українському мовознавці митців Гавриїла Костельника не є 
в повній мірі висвітлено та однозначно про трактовано. Він ввійшов в історію української культури як супер-
ечлива постать, мистецька та суспільна діяльність якого до нині ще цілковито не досліджена і однозначно не 
протрактована. Гавриїл Костельник народився 15 червня 1886 року в селі Руський Керестур (тепер Воєводи-
на, Сербія), а помер 20 квітня 1948 року в Львові. В історію він увійшов як священик УГКЦ, руський, тобто 
український теолог, мовознавець, історик, письменник, церковно-громадський діяч. Із 1913 року отримав на-
уковий ступінь доктора філософії. У Югославії та Хорватії компактно проживають українські емігранти, які 
переселялись із українських земель на Балкани протягом 19 – 18 ст. і, відповідно, їхня українська говірка по-
чала функціонувати на території Бачки, Славонії, Сриму. На думку Л. О. Белея «русинська мова – це пере-
хідна українська говірка із значними східнословацькими впливами, перенесана на балканські землі сучасними 
переселенцями із західноукраїнських етнічних теренів» [3, с. 527]. Як зазначає Олекса Горбач говірка бачван-
сько-срімських українців у Югославії перехідно-мішана східнословацько-українська, принесена у Войводіну 
ще з 1740-х рр. першими переселенцями на державні землі в селах Руський Керестур (1746), Коцура (1765) й 
Новому Саді (1784) з Боршодського, Абауйського й Шаришського комітатів [5, с. 309]. На території колиш-
ньої Югославії компактно проживає українська діаспора, яка є нащадками переселенців із північно-східної 
Пряшівщини і Закарпаття (з сер. 18 ст.) та із Галичини (кін. 19 ст.), які представляють русинів Бачки та Сриму 
і є бачванськими русинами. Перші переселення, як вже було згадано, відбулись у села Руський Керестур 
(1746), Коцур (1765), Новий Сад (1784). На цих територіях українські переселенці отримали право на власне 
віросповідання, освіту. В подальшому нові переселенці заселяли території таких населених пунктів як : Шід 
(1802), Петровці (1834), Вербас (1849), Беркасово (1850), Міклушевці (1850), Бачінці (1850), Андрієвці (1902) 
та інші. На думку Олекси Горбача, «нові асимільовані лемківські примішки, напевно, ще скріпили україн-
ський мовний елемент у бачванській говірці як і почуття національної відрубності від словаків» [5, с. 309]. За 
словами Л. Белея, «сучасні бачвансько-сримські говірки походять південнолемківського діалектного ареалу, 
що, як відомо, є регіоном інтенсивних україно-польсько-словацьких міжмовних контактів і що безпосередньо 
позначилося не лише на лексичному складі, а й на фонетичній структурі та граматичній будові бачвансько-
сримських говірок» [1, с. 42–48]. Гавриїл Костельник у 1923 році написав «Граматику бачвано-рускей беше-
ди», у якій розглянуто проблеми морфології синтаксису, графіки, орфографії, фонетики, словотворення та 
лексикології руської літературної мови. Вже в передмові до своєї Граматики Костельник зазначає, що вона 
демонструє діалект, який досить віддалений від книжної мови і спрямована те, щоб краще зрозуміти звідки 
походить бачвано-руська мова, які її особливості і звідки вона походить. Граматика Г. Костельника складаєть-
ся із передмови шести частин та додатка. У передмові Костельник наголошує на тому, що бачванско-руска 
бешеда – це діалект книжної української мови, хоч і досить віддалений від неї і створена для того, щоб краще 
зрозуміти українську літературну мову. Професор Л. Белей звертає увагу, що Г. Костельник заклав основи 
бачвансько-сримсько-української літературної мови – руского язика. Зазначає, що Костельник творив русь-
кий язик у межах українського етнокультурного простору [2, с. 122]. У своїй Граматиці Г. Костельник про-
водить паралелі, які є спільними із українською літературною мовою та її варіантом, зокрема бачванско-рус-
кей бешедою. Однаковими, за словами Костельника є літера «с часто ше меня на з, гоч стої и саме за себе, 
або пред м, н, р, л (пред хто рима обачно не нє меняю анї моцни, анї слаби нєсамогласни). Н. пр. зме (сме), зняв 
(с-няц), зменьшиц, зробиц итд [4, с. 256]. Ще одним підтвердженням того, що бачвано-сримська говірка є діа-
лектною формою української літературної мови, є такі слова Г. Костелькика щодо використання знака м’якості 
як «ь», який, за його словами, можна було запозичити від Хорватів і записувати латинською літерою «j», але 
«пре тоти пременки у писовнї ми би ше барз одалєли од общей рускей и од церковней писовнї, па би зме нє 
могли легко читац книжки написани у книжковим (літературним) руско-украинским язику. Прето ше муши-
не тримац такей писовнї, хтора за нас згодна, алє и як найбаржей зближена ґу общей руско-украиньскей 
писовнї» [4, 246]. Також слід зазначити, що бачвано-сримська говірка має граматичну категорію роду в імен-
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ників, що теж підтверджує її варіантність із української мови. Адже угорська мова не має категорії роду. 
Перший розділ Граматики присвячений фонетичним аспектам, у яких порушується питання написання та 
вимови букв та звуків, подаються м’якість звуків, спрощення (випадання) звуків, складоподіл та наголошу-
вання слів. Костельник наголошує, що бачванські русини є українцями і послуговуються кириличною азбу-
кою, адже «тоту азбуку хасновали ше нашо дідове, з тоту азбуку написани шицки нашо книжки як церковни, 
так шветски» [4, с. 243]. Автор Граматики слушно зауважує, що автентичність кирилиці не могла зберегтись, 
а у кожній говірці відбулись ті чи інші фонетичні або іншого роду зміни, які є наслідком різних асимілятив-
них, історичних та інших процесів. Спільні риси української літературної мови та її бачвано-сримського варі-
анту: 1. Букви я, ю, є, ї наявні в бачвано-сримськім говорі, що підтверджує її варіантність і спільність з укра-
їнською літературною мовою. Костельник зазначає, що серби ці букви вживають на зразок : я – jа, є – jе, ї – jі, 
ю – jу, j, з яких запозичений із латиники. А так, як бачвано-сримький говір базується на кириличному письмі, 
то буква j в ньому неможлива. 2. Знак м’якшення -ь, за словами Гавриїла Костельника, теж можна булоб ви-
дозмінити на зразок – j і «писац так (як Горвати) : дь = дj, ль = лj, нь = нj, ть = тj. На примир : Господь = 
Господj, краль = кралj, конь = конj, патьце = патjце) [4, с. 245]. Костельник наголошує, що така заміна не може 
бути апріорі, адже це б унеможливило читати книги, написані літературною русько-українською мовою [4, с. 
246]. 3. Граматика Костельника фіксує також такі фонематичні особливості, як використання літери ґ у словах 
іншомовного походження : ґуля, ґереґа, фиронґа, фалинґа [4, с. 248]. Другий розділ Граматики присвячений 
творенню слів та їхньому значенню, а також вказано на запозичення, як один із способів творення слів. Фак-
тично, – це розділ, присвячений лексикології та словотвору руської мови. Костельник зауважує, кожна мова 
має запозичені слова, особливо, якщо в одній країні проживають народи, які спілкуються різними мовами, то 
запозичення є необмінним явищем. Але, за словами Г. Костельника, якщо у мові є питоме слово, то не потріб-
но запозичати з іншої мови, а вживати слово рідної мови. Запозичення ж, на думку автора Граматики, потріб-
ні тільки в разі відсутності слова на позначення певного поняття [4, с. 278]. У бачвано-сримськім діалекті 
значна кількість запозичень із угорської мови, німецької, а «од Сербох зме пре вжали нє лєм вело слова, алє и 
дзекотри ґраматични фурми» [4, с. 276]. Третя частина Граматики присвячена відмінюванню слів, тобто роз-
ділу мовознавства – морфології; четверта – прислівникові, прийменникові, сполучникам, частці та вигукам 
(словам, які не відмінюються); п’ята – синтаксису; шоста – граматичним особливостям творення та написан-
ня слів. Своєю Граматикою Гавриїл Костельник довів, що бачвано-руська говірка – це один із варіантів укра-
їнської літературної мови, який в силу геополітичних особливостей, був відданий східнословацькому впливо-
ві, рідна говірка етнічних українців західноукраїнських земель. Cлушно зауважує Аннамари Рамач Фурман, 
що Гавриїл Костельник був новаторому в описі термінологі бачвано-сримського варіанту української літера-
турної мови [6, с. 465]. У Граматиці Костельник навів близько 380 термінів руської мови. Граматика Гавриїла 
Костельника є, по суті, першою спробою щодо кодифікації бачвано-руської мови як варіанту української лі-
тературної мови. Ті паралелі, які наводить автор у порівнянні з українською літературною мовою, або, як він 
її називає – книжною мовою, яскраво свідчать про те, що бачвано-сримський говір є варіантом української 
літературної мови, який виник у зв’язку із переселенням українців із північно-східної Пряшівщини і Закарпат-
тя (з сер. 18 ст.) та із Галичини (кін. 19 ст.) на територію Бачки та Сриму і є говіркою бачванських русинів. 
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TEACHING TOURISM LEXIS TO INTERNATIONAL RELATION STUDENTS  
AS A LINGUISTIC PROBLEM AND A PRIORITY

The article under consideration deals with one of the urgent matters of contemporary society which is related to master-
ing tourism lexis by international relations students. The main problem of the proposed survey was defined as investigation 
of psychological factors such as motivation and memorizing together with taking a view of theoretical aspects, the most 
effective methods, techniques, and approaches in teaching tourism glossary for international relations students. 

Key words: lexis, vocabulary, glossary, aspects, methods, techniques, investigation, motivation, long-term and 
short-term memory. 

У статті розглядається одне з актуальних питань сучасного суспільства, що пов’язане із оволодінням 
туристичної лексики студентами з міжнародних відносин. Основна проблема запропонованого наукового по-
шуку стосувалася дослідження психологічних чинників, таких як мотивація і запам’ятовування одночасно з 
розглядом теоретичних аспектів, найбільш ефективних методів, прийомів, підходів у викладанні туристич-
ного глосарію для студентів з міжнародних відносин. 

Ключові слова: лексика, словниковий запас, глосарій, аспекти, методи, прийоми, дослідження, мотивація, 
довгострокова і короткострокова пам’ять. 

В статье рассматриваемая одной из актуальных вопросов современного общества, что связано с осво-
ения туристической лексики студентами международных отношений. Основная проблема предложенного 
исследования относилась к рассмотрению психологических факторов, таких как мотивация и запоминания 
одновременно затрагивая теоретические аспекты, наиболее эффективные методы, приёмы, подходы в про-
цессе преподавания туристического глоссария для студентов с международных отношений. 

Ключевые слова: лексика, словарный запас, глоссарий, аспекты, методы, приемы, исследование, мотива-
ция, долгосрочная и краткосрочная память. 

The matter of tutoring professional lexis has been covered by numerous scientists and investigators. By the way, 
Lois A. Hirst and Christy Slavik have depicted cooperative approaches to language learning. Some of the main ideas 
comprise the assumption that cooperative learning allows students to work together to reach common goals. To their 
mind, cooperation means more than putting students in groups. It means group participation in a project in which the 
outcome results from common effort, the goal is shared and each person’s success is linked with every other person’s 
success. In practice, this means that ideas and materials are shared, labor is divided, and everyone in the groups is 
rewarded for the successful completion of the task [1]. 

Furthemore, Jeffries Sophie considers grammar terminology to be an obstacle to language learning taking into 
consideration the fact that numerous grammar notions are unnecessary to be remembered by the students, which is a 
very big hurdle in acquiring vocabulary [1]. 

Thus, having analyzed some of the surveys we can define the major purpose of the article that is to link motivation 
and memory opportunities to mastering tourism glossary; to find out and present theoretical aspects, the most effective 
methods, techniques, approaches in teaching tourism glossary for international relations students. 

One of the most important factors that influence on successful learning of vocabulary is motivation. Creating a 
positive learning atmosphere is closely linked with motivation. Motivation is an important and a necessary part of 
students’ work that affects their future success or failure. It is a kind of inner motor that encourages us to do our best 
to achieve a satisfactory goal in our activity. Harmer describes motivation as «some kind of internal drive that encour-
ages somebody to pursue a course of action» [2]. 

Motivation to learn can be affected by various factors around students. Teacher is probably the major factor in a process 
of motivation. He or she acts a primary role in the continuance of students’ motivation. His or her enthusiasm and interest in 
subject are considered to be highly motivated feature for students. Students are definitely influenced by the way of speaking, 
explaining and teachers attitude to them so the method of learning is another important factor in motivation. It has a close con-
nection with an attractive way of lesson presentation. Others factors that influence motivation may be the general attitude to 
subject or the influence of people close to them. Concerning the ESP, in our case tourism, course, positive attitude to subject is 
more than evident and there is no prior need to develop students. positive attitude to subject matter, that was already developed 
by previous knowledge and interest in studying subject, but to make students familiar with particular way of using English. 

That is why English should not be presented as a subject matter of learning, but in the context with learners’ needs 
and knowledge. The way of presenting the content through English is an important motivating step for ESP students. 
Lack of motivation may lead to lack of students‘interests in studying subject that is why a teacher should be careful 
about the choice of ESP materials and activities in the lesson and about organizing the course in general [4]. 

In our vocabulary teaching methodology we rely upon the several aspects of lexis that need to be taken into ac-
count when teaching tourism vocabulary. Boundaries between conceptual meaning: knowing not only what lexis 
refers to, but also where the boundaries are that separate it from words of related meaning (e. g. cup, mug, bowl)[2]. 
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– Polysemy: distinguishing between the various meaning of a single word form with several but closely related meanings. 
– Homonymy: distinguishing between the various meaning of a single word form which has several meanings 

which are NOT closely related. 
– Homophyny: understanding words that have the same pronunciation but different spellings and meanings. 
– Synonymy: distinguishing between the different shades of meaning that synonymous words have. 
– Affective meaning: distinguishing between the attitudinal and emotional factors (denotation and connotation), 

which depend on the speakers attitude or the situation. 
– Style, register, dialect: Being able to distinguish between different levels of formality, the effect of different 

contexts and topics. 
– Translation: awareness of certain differences and similarities between the native and the foreign language (e. g. 

false cognates). 
– Chunks of language: multi-word verbs, idioms, strong and weak collocations, lexical phrases. 
– Grammar of vocabulary: learning the rules that enable students to build up different forms of the word or even 

different words from that word (e. g. sleep, slept, sleeping; able, unable; disability) [1, p. 2]. 
– Pronunciation: ability to recognize and reproduce items in speech. 
Besides aspects of teaching tourism vocabulary for international relation students in our investigation we have 

found out, on the basis of practical activity, peculiar supplementary methods in implementation of mentioned above 
aspects. Our methods are named as follows: explicit presentation, repetition, immediate practice, integration and recy-
cling, social application, personalization, through context and examples, using videos, doing puzzles, forming words, 
creating word map, making the corresponding meaning, associating images and meanings, finding collocations and 
associating vocabulary [3]. 

All mentioned above aspects, methods will be extremely useful and applicable effective ways to teach tourism 
vocabulary in case of understanding how memory of international relations students works. It seems that learning new 
items involve storing them first in our short-term memory, and afterwards in long-term memory. Research also sug-
gests that our ‘mental lexicon’ is highly organised and efficient, and that semantic related items are stored together. 
Word frequency is another factor that affects storage, as the most frequently used items are easier to retrieve. We can 
use this information to attempt to facilitate the learning process, by grouping items of vocabulary in semantic fields, 
such as topics (e. g. types of accommodation). According the latest investigations memory strategies to aid learning 
can be divided into: 

– creating mental linkages: grouping, associating, placing new words into a context;
– applying images and sounds: using imagery, semantic mapping, using keywords and representing sounds in 

memory;
– reviewing well, in a structured way;
– employing action: physical response or sensation, using mechanical techniques [4]. 
The techniques just mentioned can be used to greater advantage if we can diagnose learning style preferences 

(visual, aural, kinesthetic, tactile) and make students aware of different memory strategies. Meaningful tasks however 
seem to offer the best answer to vocabulary learning, as they rely on students’ experiences and reality to facilitate 
learning. More meaningful tasks also require learners to analyze and process language more deeply, which should help 
them retain information in long-term memory. Forgetting seems to be an inevitable process, unless learners regularly 
use items they have learnt. Therefore, recycling is vital, and ideally it should happen one or two days after the initial 
input. After that, weekly or monthly tests can check on previously taught items [5]. 

To our mind, teachers can encourage learners to use other methods, using topics and categories to organize a note-
book, binder or index cards. Meaning should be stored using English as much as possible, and also giving indication for 
pronunciation. Diagrams and word trees can also be used within this topic/categories organisation. The class as a whole 
can keep a vocabulary box with cards, which can be used for revision/recycling regularly.organizing this kind of storage 
system is time-consuming and might not appeal to every learner. Therefore adapting their chronological lists to include 
headings for topics and a more complete definition of meaning would already be a step forward [4, p. 5]. 

To conclude, it will be quite important to mention that in order to achieve high results in mastering tourism vocabulary 
by international relations students a lot of factors should be taken into consideration and paid attention on. That is in case 
of applying such circumstances as motivation to learning foreign language, aspects of teaching tourism vocabulary for 
international relation students, various methods and techniques and awareness of students’ memory features and potential. 

As a recommendation for further scientific investigation in the area of teaching tourism vocabulary can be outlined 
such direction as active implementation of computer technologies into the glossary learning process. 
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TRANSLATORS’ INTERCULTURAL COMPETENCE AS A CRUCIAL FACTOR  
OF SUCCESSFUL INTERCULTURAL COMMUNICATION

У статті досліджуються особливості міжкультурної комунікації у розрізі перекладацької практики. Пе-
рекладач вважається фахівцем, який виконує не тільки «класичний» переклад з однієї мови на іншу, а й здій-
снює міжкультурну комунікацію, чиї професійні здібності удосконалюються завдяки поглибленому вивченню 
інших культур, спілкуванню з їх представниками. Особливу увагу приділено питанням, пов’язаним з «зонами 
чутливості» в різних світових культурах, які впливають на процес перекладу. 

Ключові слова: міжкультурна комунікація, міжкультурна компетенція, переклад, культура, мультикуль-
турні дослідження. 

В статье изучаются особенности межкультурной коммуникации в разрезе переводческой практики. Пе-
реводчик рассматривается как специалист, который выполняет не только «классический» перевод с одного 
языка на другой, но и участвует в процессе межкультурной коммуникации, чьи профессиональные способнос-
ти совершенствуются благодаря углубленному изучению других культур, общению с их представителями. 
Особое внимание уделяется вопросам, посвященным «зонам чувствительности» в разных мировых культурах, 
которые оказывают влияние на процесс перевода. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная компетенция, перевод, культура, 
мультикультурные исследования. 

The article studies some peculiarities of intercultural communication in frames of the process of translation. The trans-
lator is described as a specialist who performs not only the translation in a traditional meaning but also acts intercultur-
ally, whose profession evolves around cultures and communication between persons belonging to different cultures. Major 
emphasis is put on sensitivity areas of cultures around the world and their impact on the process of translation. 

Key words: intercultural communication, intercultural competence, translation, culture, multicultural studies. 

Introduction. No doubt, all living cultures are outcomes of intercultural communication. This becomes particu-
larly evident in the globalization era where the ever-fast evolving cultural landscape is characterized by an intensified 
diversity of peoples, communities and individuals who live more and more closely. Today we live in an age when 
all inhabitants are interconnected; this makes it absolutely critical to learn to understand people whose background is 
different from your own. With or without our consent the last five decades have thrust us into social and professional 
situations with people who often appear alien, exotic, and perhaps even wondrous. These people may live thousands 
of miles away or right next door. 

The topicality of the article. Globalization shrinks the world, bringing a wider range of cultures into closer 
contact than ever before. Inevitably, cultural boundaries are shifting, therefore the pace of social transformations is 
increasing. As a result, cultural diversity and intercultural contact have become facts of modern life. 

The increasing diversity of cultures, which is fluid, dynamic and transformative, implies specific competences 
and capacities for individuals and societies to learn, re-learn, and unlearn so as to meet personal fulfillment and so-
cial harmony. Nowadays, multicultural studies are on the rise in Ukraine, just as they are in other countries, where 
multicultural contacts have engendered both a multicultural and multilingual society. Although during the last years 
these studies in Ukraine were considered mainly from a social and political perspective, they are having certain reper-
cussions on literary and educational fields as well. According to Canadian experts, multiculturalism is based on the 
belief that cultural diversity is beneficial for any society. Thus the philosophy behind it consists of creating a suitable 
environment where different cultures respect, value and mutually support one another [6, p. 277]. 

Another interesting point concerning terms «multiculturalism» and «pluralism» is that made by Giovanny Sartori 
in his controversal book «Pluralismo, multiculturalismo e estranei» (2001). According to him, multiculturalism, as ap-
plied in the USA and which resulted in the unsuccessful experiment called the «melting pot», highlighted differences 
between cultures and ethnic groups, producing closed circles within society. However, pluralism is based on tolerance 
and recognizing the value of diversity [6, p. 277]. 

It is a challenge – to become an effective and successful intercultural communicator when you interact with neigh-
bors who might speak a strange language. To be successful in these interactions in this new world you must be able 
to communicate with people whose entire backgrounds, whose way of viewing the world and doing things may be 
completely different from yours. Functioning in this new world means that you understand the theories, principles 
and dynamics of intercultural communication. Intercultural communication is the circumstance in which people from 
diverse cultural backgrounds interact with each other. 

With the heightened profile of language learning in a global community, language education is exploring a new 
model of intercultural language learning and teaching. The goal of intercultural language learning is to produce lan-
guage users equipped with explicit skills in understanding connections and differences between their own culture and 
the culture of the target language [5, p. 2]. 

Today, however, scholars in translation studies seem to take a greater interest in communication and culture than 
linguistic issues as such: translation is seen rather as action between cultures than between languages [6, p. 279]. Up 
until today, students studying translation have been taught that as culture is the central issue in translating they should 
be not only bilingual but bicultural. Cultural references usually pose greater difficulties for translators than mere lin-
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guistic problems, since translators have to overcome cultural barriers, a task at which they have to be more creators 
than transcribers. Of the many factors that may lead to misreadings in translation, cultural presuppositions merit spe-
cial attention from translators because they can substantially and systematically affect their interpretation of facts and 
events in the source text without their even knowing it. It causes the necessity of getting new types of knowledge – the 
competence in intercultural competence. 

The previous studies. Over the last ten years there has been considerable attention to language education, but the 
problem of the competence in intercultural communication remains one of the relevant and unsolved. Intercultural 
competence is the ability of successful communication with people of other cultures. A person who is interculturally 
competent captures and understands in interaction with people from foreign cultures, their specific concepts in per-
ception, thinking, feeling and acting. Linguists study this process from the position of interrelation of language and 
culture. Psychologists studying the problems of intercultural communication pay special attention to the cognitive 
resources of discourse activity and describe special features of cognition. And, as T. G. Bortnikova notices, all these 
studies have unacceptable influence on the methods and methodology of the intercultural competence development as 
immanent condition in solving the problem [4, p. 475]. 

The aim of the article is to describe the translator as a specialist who acts interculturally, whose profession 
evolves around cultures and communication between persons belonging to different cultures and to highlight the im-
portance of intercultural competence for the successful intercultural communication process. 

Discussion. As it known, the basis of the intercultural competence is the background knowledge of an educated 
person of a certain lingua-cultural society. An effective approach to language learning and teaching which highlights 
an intercultural perspective is important in the development of all language students. A. Wierzbicka writes: «It is 
increasingly acknowledged that cross-cultural learning, and the ways of speaking associated with different languages 
and cultures need to be properly described, understood, and taught» [7, p. 735]. 

Intercultural communication means taking on roles, switching between a variety of identities in different culture-
specific situations. The crucial element in this form of communication is culture and the impact it has on our communi-
cative behavior. Culture strongly influences our beliefs, values and world views, it is reflected in our use of language, 
our nonverbal behavior and how we relate to others. It shapes our relationships with our family and friends, it teachers 
us how to raise our children, and provides us with prescriptions for forms of communication appropriate to a variety of 
social situations. The researches mention that people nowadays often construct their individual repertoire of behaviour 
out of two or more cultural systems [2, p. 812]. For many people it is no longer that easy to draw a clear line between 
original and target cultures. 

Communication is always culture-specific, that no perception of and reflection on something can be impartial. 
Translators/interpreters perform the function of an intercultural mediator by questioning given aspects in any culture 
and trying to break free of their culturally bound position. Culture learners and teachers as well as translators must 
act as intercultural communication experts. The translator/interpreter should be trained to mediate between cultures 
in real life situations, i. e. should obtain academic training based not so much on linguistic exercises in a vacuum-like 
classroom situation but shaped by an interactionist approach. 

Arthur H. Bell in his «Business Communication: Process and Practice» underlines the following eleven sensitivity 
areas of cultures around the world [3, p. 488-489]:

1. How do men relate to women, and women to men? Though you may not agree on the fairness of relations be-
tween the sexes in other cultures, simply knowing their ground rules helps you avoid disastrous social and business 
pitfalls. 

2. How does the culture indicate respect? Consider the roles of silence, direct questions, seating arrangements, eye 
contact, gestures, gifts, compliments, and invitations. 

3. How does the culture view human time and space? Does an appointment at 7 p. m. mean «7 sharp» or «sev-
enish» or, as in some Latin countries, around 8? What of space? Should you stand a bit closer to Frenchmen than you 
are used to standing to Americans?

4. What are strict taboos in the culture? Is alcohol, for example, accepted, winked at, or absolutely unthinkable?
5. How are business commitments made in the culture? Try to establish in advance the words and actions in the 

culture that will let you know your deal is moving forward to commitment. 
6. What nonverbal cues are used in the culture to pass information to you, or to pass private understanding between 

members of the culture?
7. What words can you learn to indicate your interest in another culture? The whole matter of language and transla-

tion bears looking into before entering upon relations in another culture. 
8. How should one dress for business and social occasions in the host country? Before «going native» in dress, 

consider the risks of losing your identity as a foreign visitor and hence your immunity to some forms of criticism. 
9. How do your foreign hosts reason? This rather large question can be dealt with in practical, not philosophical, 

ways. 
10. What aspects of the host country’s religious or political life must be understood for effective relations?
11. What prejudices against you and your country must you overcome in the culture? You may have to exert your 

imagination and energies to show yourself as you are, not as you are thought to be. 
In this case we are talking about allusion or reference to a more generalised kind of cultural information, the 

so-called ‘cultural stereotypes’. These are beliefs, values, attitudes or principles specific to a certain national, rather 
than the international, community. Cultural stereotypes are usually intimately connected with the country’s history, 
economy, and politics, and are the products thereof. They can be more or less general in themselves, that is, they can 
also be seen as a multi-level structure [1, p. 5]. 
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As to prejudices, they include both positive and negative ones on at least three levels: prejudices about their own 
culture, about the other, about what one thinks the other thinks of one’s own culture. These three levels of ‘images’ 
determine any communication with and perception of the other within and between cultures, and must necessarily be 
taken into consideration when reflecting upon the constituents of the professional translator’s cultural competence. 

The specialists describe the translator as a professional who acts interculturally rather than merely possesses the 
abstract knowledge of this acting. In this context, the nonverbal and behavioural aspects of this acting play a very 
important role. The following list shows central ways in which cultures can differ [3, p. 492-494]:

1) greetings – appropriate or inappropriate gestures (such as handshake or touching), verbal greetings (what to 
say), how close together persons stand when greeting or conversing, conversation topics, etc. ;

2) visiting a family at home – what should and should not be done in the following situations: greeting, entering 
the house, gifts and flowers, etc. ;

3) talks, speeches and public addresses to groups of people (subjects of topics which these people are especially 
fond of or those which should not be referred to);

4) meetings – punctuality, best ways to begin and end the meeting, seating arrangement, eye contact;
5) gestures – those which help to carry a message and those which should be avoided;
6) personal appearance – clothing, eye glasses and sun glasses, hats and other;
7) general attitudes of adults (male and female), teenagers (male and female) about nature and man’s role in it, 

society, wealth, clothes, giving and receiving criticism, education;
8) language – dialects, use of English, etc. ;
9) religion – general attitudes toward religion, predominant beliefs;
10) special holidays – specific days and how these holidays are celebrated;
11) the family – average size of family, attitudes about the family and its role in society, teenagers’ role in the 

family, etc. ;
12) dating and marriage customs – attitude about marriage, engagement customs, prerequisites to marriage (such 

as completion of education or financial independence), desirability of children (birth control), attitude about divorce;
13) social and economic levels – including size of different classes, average income and what it provides for the 

family, general housing conditions and possessions;
14) distribution of group – rural or urban, what cities or areas, group population for areas concerned and what ratio 

group population is to total population in these areas;
15) work – the economy of the group (what are the main occupations of the people, industries, and important prod-

ucts?), individual work schedules, age at which people begin working, choosing a job;
16) diet – average diet, size of meals when they are eaten, special foods which are usually given to guests;
17) recreation, sports, arts, music, leisure time – family and individual cultural and physical recreation and sports 

activities, distinctive arts of the culture which a visitor should know about;
18) history and government – history of the group, including facts and events considered most important by the 

people and why, heroes, leaders of the group and why they are esteemed;
19) education – education in the group, any private education systems within the group;
20) transportation and communication systems – their use and significance to the group, mass communication, 

individual interpersonal communication;
21) health, sanitation, medical facilities – including general attitude about disease;
22) land and climate – including geographical effects on the history of the group, problems posed today by the 

geography or climate where these people are located;
23) «universal» signals or non-verbal cues a newcomer should know that indicate approval or disapproval, accep-

tance or rejection in this society. 
This list is a partial summary of some aspects of culture which can unite people who share the same basic attitudes, 

backgrounds, and lifestyles. Since these characteristics can vary widely between cultures they can be a source of mis-
understanding and miscommunication. 

The following question needs to be asked: how has intercultural education been implemented in those countries 
which are already ahead of us in this particular field? Many schools, clubs, and organizations provide cultural aware-
ness training (in the USA – Overseas Briefing Associates, The Business Council for International Understanding, The 
Intercultural Communications Network). The interpreter should be trained as an intercultural communication expert 
whose profession evolves around cultures and communication between persons belonging to different cultures. Cul-
ture should be taken as anything that translators and interpreters as researches of culture and experts for intercultural 
communication should know and feel concerning their source and target cultures. 

Conclusion. Major emphasis must be put on close contacts and exchanges with members of the cultures concerned 
in multicultural working groups and during longer stays in those cultures. As a result the translator should know 
how to act in cultures according to and/or against the norms, rules, conventions, etc. While ‘learning’ a culture and 
later on when communicating with its members the translator should approach the members of this culture with the 
tools of cultural relativism as a remedy against ethnocentrism and prejudices. Intercultural competences are abilities 
to adeptly navigate complex environments marked by growing diversity of peoples, cultures and lifestyles, in other 
words, abilities to perform effectively and appropriately when interacting with others who are linguistically and cul-
turally different from oneself. Nevertheless, given their relevance for social and political life, the scope of intercultural 
competences is much wider than formal education. We have to reach out to a new generation of translators who have 
unimagined opportunities for global conversations. All this implies preparing our future generations to become citi-
zens of a new society where it is possible «to distinguish without discriminating». 
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МОВнА ПІДГОТОВКА СТУДЕнТІВ ДО КРОСКУлЬТУРнОЇ КОМУнІКАЦІЇ  
В КОнТЕКСТІ ГлОБАлІЗАЦІЇ

У статті розглядається проблема теоретичної та практичної мовної підготовки студентів до кроскуль-
турної комунікації в контексті глобалізації освіти, а також аспекти навчання міжкультурного спілкування. 
Проаналізовано роль двомовності та складові процесу формування толерантної мовної особистості засо-
бами кроскультурної комунікації. 

Ключові слова: кроскультурна комунікація, мовна підготовка студентів, глобалізація, толерантна мовна 
особистість, двомовність, взаємовплив мови і культури, діалог культур. 

В статье рассматривается проблема теоретической и практической языковой подготовки студентов к 
кросскультурной коммуникации в контексте глобализации образования, а также аспекты обучения межкуль-
турному общению. Проанализированы роль двуязычия и составляющие процесса формирования толерантной 
языковой личности средствами кросскультурной коммуникации. 

Ключевые слова: кросскультурная коммуникация, языковая подготовка студентов, глобализация, толе-
рантная языковая личность, двуязычие, взаимовлияние языка и культуры, диалог культур. 

The problems of theoretical and practical language training of students for cross-cultural communication in a 
global context of education and training aspects of intercultural communication are considered. The role of bilingual-
ism and the components of the process of formation of a tolerant language personality by the means of cross-cultural 
communication are analyzed. 

Keywords: cross-cultural communication, language training of students, globalization, tolerant linguistic person-
ality, bilingualism, the interplay of language and culture, dialogue of cultures. 

 Постановка проблеми. Інтеграція України в європейські процеси зумовила проблему освоєння куль-
турних особливостей інших країн, оскільки входження у загальний простір неможливе без освоєння його 
культурного контексту. Усвідомлення приналежності до єдиного світового простору вимагає досягнення по-
розуміння між носіями різних культур. Потреба в дослідженні проблем кроскультурної комунікації особливо 
зростає в прагненні створити, зокрема в освітньому просторі, ефективну систему організації процесу пошуку 
соціокультурної ідентичності етносами в умовах трансформації українського суспільства. Тому в сучасній 
методиці викладання гуманітарних дисциплін процес навчання розглядається з позицій міжкультурної ко-
мунікації, оскільки без успішного оволодіння цілісною системою уявлень про реалії країни мова, якої ви-
вчається, та її культурологічної бази неможлива повноцінна комунікація, яка і дає уявлення про національну 
картину світу. 

 В таких умовах навчання студентів розглядається як засіб безпечного та комфортного існування в новому 
соціумі, а метою навчання стає формування у студентів толерантної свідомості на таких рівнях, як особис-
тість, суспільство і держава в умовах кроскультурної комунікації. Виходячи з цього, освіта повинна сприяти 
створенню педагогічних умов, які б сприяли формуванню толерантних переконань, поглядів, навичок толе-
рантної поведінки як у суспільстві, так і в майбутній професійній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема кроскультурної комунікації є сьогодні актуальною в ре-
зультаті високої мобільності населення. Глобалізація відображає нову якість соціальних зв’язків і відносин, 
передбачає в ідеалі культурне різноманіття людства. Це призводить до стрімкого розширення контактів між 
соціальними групами, етнічними спільнотами, індивідами, що представляють різні культури й етноси. Проте, 
незважаючи на процеси демократизації, інтеграції та гуманізації українського суспільства, існує ряд неви-
рішених проблем, зокрема проблема виховання глобально-орієнтованої особистості як у навчальному, так і у 
виховному процесі, одним із складових компонентів якого є кроскультурна комунікація. 

У багатьох роботах (В. С. Библер, Ю. Рот, С. Г. Тер-Минасова та ін.), присвячених кроскультурній (між-
культурній) освіті, підкреслюється, що «перехід до неї потребує певної зміни системи навчання, її змісту, ме-
тодів, засобів і форм так, щоб це допомагало тому, хто навчається, виробити новий погляд на своє власне існу-
вання та на власну особистість, сприяло вмінню відчути різницю між рідною й іноземною культурою» [1; 4; 5]. 

Проблема підготовки студентів до сприйняття ними іншого соціокультурного середовища, а також про-
блема навчання міжкультурного спілкування охоплює ряд аспектів: формування культури спілкування з ура-
хуванням іншого соціокультурного та мовного середовища; урахування психологічних особливостей пізна-
вальної комунікативної діяльності студентів у природному мовному середовищі; формування умінь і навичок 
ведення «діалогу культур»; формування та розвиток теоретичної і практичної готовності до кроскультурної 
комунікації як засіб виховання толерантної особистості. 

У цілому проблеми відкритості до діалогу і взаєморозуміння в сучасному світі набувають глибшого зміс-
ту, однак для взаєморозуміння і ведення діалогу не достатньо однієї доброї волі, необхідна готовність до 
кроскультурної комунікації. Проте, щоб зрозуміти мову чужої культури, людина повинна бути відкрита до 
культури власної країни. Від рідної культури до всесвітньої, тільки так можна досягнути готовності до діалогу 
культур, оскільки кожна мова виражає національну культуру того народу, який нею говорить. 

За словами В. В. Воробйова, «мова як система втілень культурних цінностей розглядається в лінгвокульту-
рологічну аспекті викладання. Ігнорування або відсутність у свідомості людини названої понятійної системи 
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також веде до недоліків у сформованості комунікативної компетенції. На тлі культури слова словосполучення 
і речення повніше виявляють свою мовну і позамовну семантику, іншими словами, лингвокультурологічний 
підхід до вивчення мови допомагає глибше зрозуміти національну суть культурних цінностей» [2]. 

 Для успішного ведення діалогу необхідно оволодіння не тільки мовною, а й концептуальною системою, 
що включає уявлення, навички, цінності та норми як спеціальної, так і побутової соціокультурної сфер, в 
тому числі знання норм і правил спілкування. У зв’язку з цим «надзвичайно складною проблемою для теорії 
та практики навчання іноземної мови стає виокремлення в методичних цілях певних одиниць когнітивного 
рівня», що відображають «фонові знання» іншомовного соціуму. Суть навчання міжкультурної комунікації в 
цьому випадку полягає в побудові когнітивної системи знань студента, які співвідносилися б із знанням про 
світ іншої соціокультурної спільноти [6, с. 67]. 

 За результатами дослідження В. М. Махінова, студенти вищих навчальних закладів потребують підви-
щення рівня своєї соціокультурної підготовки, що виявляється в їх бажанні і намаганні засвоїти достатній 
обсяг професійно значущих знань, соціокультурних професійно-педагогічних умінь, розвинути здібності та 
набути необхідних якостей, які забезпечать ефективне формування особистості учня, здатного брати участь 
у міжкультурному спілкуванні. Таким чином, необхідність формування соціокультурної компетентності як 
однієї з основних цілей навчання державної та іноземної мови у всіх закладах освіти України зумовлюється 
соціальним запитом, який відображує і зовнішньо-нормативні, і внутрішньо-рефлексійні фактори розвитку 
сучасної освіти [3, с. 45]. 

 Метою статті є аналіз проблеми мовно-методичної підготовки студентів до кроскультурної комунікації 
в контексті глобалізації. 

 Виклад основного матеріалу. Кроскультурна комунікація є елементом процесу формування толерантної 
мовної особистості. Більш того, її можна визначити як комплексно-мовний взаємозв’язок і взаємовідношен-
ня, в процесі яких люди, що належать до різних національних спільнот, обмінюються досвідом, духовними 
цінностями й думками. Культура такого спілкування залежить від загального рівня студентів, від їх вміння 
сприймати та дотримуватися загальнолюдських моральних норм. 

Організаційний процес формування толерантної мовної особистості засобами кроскультурної комунікації 
охоплює: визначення загальної мети і конкретних завдань, ознайомлення студентів у процесі навчання мови з 
системою наукових знань про права і свободи людини, про нації та їхні стосунки, про раси та інші культури; 
розвиток позитивного досвіду культури спілкування та ін. Кроскультурна комунікація виступає як форма ре-
алізації міжнаціональних відносин на особистісному рівні, їх індивідуально-психологічної конкретизації, що 
робить процес формування толерантної мовної особистості досить складним. 

Кроскультурну комунікацію слід розглядати як явище, що охоплює, по-перше, знання норм, принципів 
комунікативної поведінки в іншому соціокультурному середовищі, вміння переведення їх у площину міжкуль-
турних відносин, по-друге, виховання специфічних якостей: здатності до емпатії, співпереживання, самооцінці. 
Відносини в процесі кроскультурної комунікації припускають високий розвиток етнополітичного усвідомлен-
ня та мислення, почуттів, потреб, толерантне ставлення до іншої культури, до національних звичаїв, традицій. 
Показниками кроскультурної компетенції є також знання історії та культури народів, їх багатосторонні зв’язки, 
вміння вести діалог культур, толерантність по відношенню до представників інших націй, уміння вести дис-
кусію, оцінювати явища з гуманістичних позицій, відстоювати і пропагувати свої переконання. 

Спрямованість мовної підготовки на практичні цілі навчання в цілому передбачає формування знань, на-
вичок і умінь, а також на вміння творчо використовувати отримані знання для вирішення конкретних завдань. 
Очевидно, що на перший план виходять комунікативний і функціональний підходи методики викладання мов. 
Відповідно до цих підходів, навчання мовам має бути орієнтоване не тільки на вивчення фонетичного, лексич-
ного та граматичного ладу, а й на корекцію та вдосконалення володіння системою мови. Специфіка викладання 
мов обумовлена   їх подвійною природою. З одного боку, мова це система знаків і правил, з іншого – мовлення, 
мовленнєва діяльність. Водночас вивчення мов нерозривно пов’язане з вивченням культури їх носіїв. 

Однією з задач мовної підготовки студентів до кроскультурної комунікації є формування та розвиток бі-
лінгвальної компетенції для розвитку більш важливих умінь: уміння спілкуватися з людьми різних соціальних 
груп, різних поглядів, різних культур. Так, специфіка теоретичної лінгвістичної та практичної мовної підго-
товки студентів полягає: в сприйнятті мови як функціонуючої системи; у вивченні мовних фактів, що визна-
чають особливості системи однієї мови в цілому та її підсистем в порівнянні з іншою виучуваною мовою; у 
викладанні рідної мови з урахуванням взаємовпливу мов, що може викликати інтерференцію. 

Не можна не відзначити роль двомовності в процесі навчання кроскультурної комунікації. Двомовність 
сприяє конструктивному самовизначенню в процесі міжетнічної комунікації, а також дозволяє долучитися до 
інноваційних знань і практик, що сприяє успішній адаптації в умовах кроскультурної комунікації. Незважаю-
чи на об’єктивні культурні відмінності контактуючих народів, двомовність створює сприятливий соціально-
культурний фон у складній системі міжнаціональних відносин, стимулює процес міжкультурної комунікації. 
А будучи складовою частиною міжетнічних відносин, сприяє подоланню культурного бар’єру, зумовленого 
об’єктивними відмінностями контактуючих народів; виступає чинником інтеграції традицій та інновацій в 
сучасному суспільстві. Двомовна освіта виступає транслятором історико-культурних традицій на основі су-
часних освітніх технологій, що враховують стартовий рівень володіння національною мовою. 

На думку С. Г. Тер-Мінасової, «кожне заняття іноземної мови – це перехрестя культур, це практика між-
культурної комунікації, тому що кожне іноземне слово відображає іноземний світ та іноземну культуру: за 
кожним словом стоїть обумовлене національною свідомістю (знову ж іноземною, якщо слово іноземне) уяв-
лення про світ. Головна відповідь на питання про рішення актуального завдання навчання іноземних мов як 
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засобу комунікації між представниками різних народів і культур полягає в тому, що мови повинні вивчатися 
в нерозривній єдності зі світом і культурою народів, що говорять цими мовами» [5, с. 28]. 

Як відомо, взаємодія конкретних мов здійснюється в рамках певних лінгвокультурологічних систем, які 
проявляють себе в лінгвокультурних ситуаціях, які розуміють як історично сформовані в рамках конкретних 
соціально-територіальних утворень системи конкретних умов взаємодії мов і культур. Не випадково Е. Ха-
уген, один з основоположників теорії мовних контактів, вказує на «важливість врахування соціокультурних 
факторів, а також на необхідність використання міждисциплінарних підходів під час вивчення даного фено-
мена, тому що мовні проблеми і проблеми культури часто пересікаються» [7, с. 63]. 

Висновки. Отже, особистість кожного студента є суб’єктом і об’єктом кроскультурних відносин і вно-
сить свій вклад у скарбницю світового досвіду, кожна особистість у тій чи іншій мірі є учасником вільного 
політичного, культурного діалогу, оволодіння яким сприяє ментальній сумісності людей, повазі, розумінню 
різних культур, що є умовами руху людства до духовної інтеграції, шанобливого ставлення до мов, традицій 
і культури інших народів, формування культури миру. Мовна підготовка студентів у процесі кроскультурної 
комунікації спрямована на збагачення духовної культури, на спонукання до духовного співробітництва, фор-
мування якостей, що полегшують міжкультурне порозуміння у суспільстві. 

Для реалізації питання мовної підготовки студентів до кроскультурної комунікації важливу роль віді-
грають багатомовні носії в умовах великої різноманітності мов і культур в різних регіонах. Точний опис 
взаємозв’язків між мовними, психологічними та суспільно-культурними чинниками, характерними для ситу-
ацій мовного контакту, припускає дослідження даної проблеми методами цілого комплексу суміжних наук, 
таких як етнолінгвістика, психолінгвістика і лінгвокультурологія. 
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КОМПЕнСАТОРнА КОМПЕТЕнЦІЯ ЯК СКлАДОВА  
ІнШОМОВнОЇ ПРОфЕСІйнОЇ ОСВІТи СТУДЕнТІВ МОВниХ ВУЗІВ

Стаття присвячена дослідженню питання розвитку стратегічної компетенції в рамках розвитку іншо-
мовної комунікативної компетенції студентів мовних вузів. Аналізується процес розвитку та інтенсифікації 
професійної компетенції на основі збагачення мовного досвіду студентів. 

Ключові слова: стратегісна компетенція, міжкультурна комунікація, вища школа. 

Статья посвящена исследованию вопроса развития стратегической компетенции в рамках развития 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов языковых вузов. Анализируется процесс развития и 
интенсификации профессиональной компетенции студентов на основе обогащения их языкового. 

Ключевые слова: стратегическая компетенция, межкультурная коммуникация, высшая школа. 

The article investigates the development of strategic competence as part of foreign language communicative 
competence of students of language schools. The process of development and intensification of professional competence 
on the basis of enriching of students’ linguistic experience. 

Keywords: strategic competence, intercultural communication, high school. 

У сучасних умовах розвитку глобальної інформаційної, науково-технічної та освітньої взаємодії, інтегра-
ції України у світовий та європейський простір ділянка перетину культур різних народів збільшується за 
рахунок появи спільного для всіх освітньо-культурного простору. Цьому сприяє не лише стрімке зростання 
міжнародних контактів між представниками різних етнічних культур, але й налагодження тісних зв’язків 
між мікро- або субкультурами, що належать до однієї національної лінгвокультурної спільноти. Поступово 
приходить усвідомлення того факту, що культурні відмінності відіграють важливу роль у ділових відносинах 
і можуть суттєво вплинути на кінцевий результат співробітництва. Питання про підготовку фахівців до спі-
віснування в умовах все- зростаючого багатокультурного суспільства і створення освітнього простору, який 
допоможе застерегти від дискримінації, відторгнення, насильства та конфліктів, пов’язаних із взаємодією 
різних культур та світоглядом різних народів, постійно є одним із важливих питань освітньої політики. Між-
культурна комунікація стає прикметною рисою сучасного українського суспільства, а її розвиток – одним з 
пріоритетних напрямів системи освіти. 

Нова парадигма сучасної освіти в умовах реформування всіх сфер життєдіяльності людини висуває в числі 
пріоритетів формування цілісної особистості студента як системоутворюючого фактора освітнього процесу 
з певним набором суб’єктивних властивостей, таких як незалежність, самостійність, здатність до саморегу-
ляції, подальшого саморозвитку, що дозволяють в сукупності успішно адаптуватися в мінливих соціально-
економічних умовах, бути конкурентоздатною. Компетентнісний підхід отримує в освіті все вищій статус 
завдяки його закріпленню в якості нормативного конструкту в ряді офіційних документів, у яких вказується 
необхідність врахування глобальних тенденцій у досягненні якості освіти в напрямку формування в студентів 
ключових компетенцій. 

Проаналізувавши наукову літературу, присвячену проблемі компетентнісного підходу, виникає проблема 
чіткої різниці між поняттями «компетентність» і «компетенція». Так, деякі вітчизняні дослідники (В. Болотов, 
В. Сєріков та інші) застосовують тільки термін «компетенція», ототожнюючи його з «компетентністю»; інші 
(Ю. Татур, А. Хуторський) вживають обидва терміни, вважаючи їх синонімами; ряд учених (І. Зимова, Ю. 
Фролов, В. Шадриков) розділяють ці поняття. Існує й проблема відбору універсальних, ключових компетен-
цій, які є базовими на тому чи іншому ступені освіти. Проте всі дослідники єдині в тому, що «компетенція» 
– це інтегроване поєднання знань, умінь, навичок, здібностей і особистісних якостей; єдність теоретичного 
знання і практичної діяльності, універсальна мова опису результатів освіти на світовому рівні в цей час. 

На думку Г. Селевко, компетенція – готовність суб’єкта ефективно організувати внутрішні і зовнішні ре-
сурси для постановки і досягнення мети. При цьому під внутрішніми ресурсами розуміються знання, вміння, 
навички, позапредметні вміння, компетентності (способи діяльності), психологічні особливості, цінності та 
інше. Компетентності – якості, набуті через проживання ситуацій, рефлексію досвіду. Складовими елемента-
ми поняття «компетенція» є: знання (набір фактів, необхідних для виконання роботи; інтелектуальний кон-
текст, в якому працює людина); навички (володіння конкретними засобами і методами виконання певного 
завдання); здатність (вроджена схильність виконувати певне завдання, приблизний синонім обдарованості); 
стереотипи поведінки (видимі форми дій, що вживаються для виконання завдання, прояв цінностей, етики, 
переконань і реакції на навколишній світ); зусилля (свідомий додаток у певному напрямку ментальних і фі-
зичних ресурсів). Таким чином, загальним для всіх наведених вище визначень є розуміння компетенції як 
здатності особистості справлятися із найрізноманітнішими завданнями, як сукупність знань, умінь і навичок, 
які необхідні для виконання конкретної роботи; загальна здатність і готовність особистості використовувати 
знання, вміння та узагальнені способи дій, засвоєні в процесі навчання, в реальній діяльності, реалізовувати 
їх у мінливих умовах сучасного світу. Іншими словами, компетенція – це «знання в дії». 

У рамках компетентнісного підходу, як правило, визначаються такі види компетенцій: ключові, базові та 
функціональні. Під базовими компетенціями розуміються компетенції, що відображають специфіку певної 
професійної діяльності. Функціональні компетенції – це сукупність характеристик конкретної діяльності, які 
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відображають набір функцій, характерних для певного робочого місця. Ключові компетенції носять найбільш 
загальний характер, вони універсальні і можуть застосовуватись у різних виробничих і життєвих ситуаціях. 
Термін «ключові компетенції» вказує на те, що вони є ключем, підставою для інших компетенцій, більш 
конкретних і предметно-орієнтованих. У той час володіння ними дозволяє людині бути успішною в будь-якій 
сфері професійної і громадської діяльності, в тому числі і в особистому житті. Ключові компетенції дозволя-
ють людині досягати результатів у невизначених, проблемних ситуаціях. Вони дозволяють самостійно та у 
співпраці з іншими вирішувати проблеми, тобто справлятися з ситуаціями, для вирішення яких ніколи немає 
повного комплекту напрацьованих засобів. Згідно з А. Кармановим, ключові компетенції – це цілісна система 
універсальних знань, умінь, навичок, а також досвіду самостійної діяльності й особистої відповідальності 
студентів. 

А. Хуторський стверджує, що ключові компетенції відносяться до загального мета-предметного змісту 
освіти і конкретизуються на рівні освітніх галузей та навчальних предметів для кожного ступеня навчання. 
До ключових компетенцій вчений відносить: ціннісно-смислові компетенції; загальнокультурні компетенції; 
навчально-пізнавальні компетенції; інформаційні компетенції; комунікативні компетенції; соціально-трудові 
компетенції; компетенції особистісного самовдосконалення. В якості провідної цілі освіти в інформаційну 
епоху може стати мотивація до навчання, пізнання та творчості впродовж усього життя і формування «ком-
петентності до оновлення компетенцій», що дозволяють кожному вибудовувати власну освітню і навіть жит-
тєву траєкторію. Компетентнісно-орієнтована траєкторія освітнього процесу сучасного вищого навчального 
закладу вибудовується відповідно до вимог, в числі яких – орієнтація на особистість студента, його інтереси, 
здібності; врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; поєднання інтересів держави, суспіль-
ства і особистості. 

Найважливішою метою при підготовці викладача іноземної мови є формування ключових компетентнос-
тей, що лежать в основі професійної компетентності. На основі аналізу праць, присвячених навчання іно-
земним мовам, можна виділити комунікативну, методичну та технологічну компетентності. У сучасних до-
слідженнях іншомовну комунікативну компетентність тлумачать як необхідний людині рівень сформованості 
досвіду міжособистісної взаємодії щоб успішно функціонувати в суспільстві з огляду на власні здібності й 
соціальний статус. 

Звертаючи увагу на об’єкт та предмет нашого дослідження, значущими структурними елементами іншо-
мовної комунікативної компетенції для нас постають: лінгвістична (мовна) компетенція (соціолінгвістична); 
тематична компетенція, що передбачає володіння екстралінгвістичною інформацією (це система знань про-
фесійних особливостей і реалій, етикетних форм мови і вміння користуватись ними в різних сферах ділового 
спілкування); соціокультурна компетенція (поведінкова, етикетна); компенсаторна компетенція (вміння до-
магатися взаєморозуміння; комплекс спеціальних мовних умінь, що характеризують рівень володіння іно-
земною мовою як засобом спілкування); навчальна компетенція (вміння вчитися, навчальні і компенсуючі 
вміння, вміння користуватися довідковою літературою тощо). 

Одним із ключових компонентів комунікативної професійної компетенції є стратегічна компетенція, що є 
необхідною і обов’язковою умовою успішної мовної взаємодії. Під стратегічною компетенцією розуміється 
здатність з боку мовця компенсувати в усній чи іншій формі брак інформації, який може скластися між кому-
нікантами, коли інформація була декодована одним із них не повністю. Суперечність виникає між поняттями 
«стратегічна компетенція» та «компенсаторна компетенція». Термін «компенсаторна компетенція» перети-
нається з терміном «стратегічна компетенція» (strategic competence) в зарубіжній методиці, зокрема, в євро-
пейській методичної школі. Слід підкреслити, що поняття «стратегічна компетенція» проникло у вітчизняну 
методику і отримало досить широке поширення (А. Залевська, І. Рапопорт, А. Пойменова, Р. Мильруд та ін.). 
Аналіз вітчизняної наукової літератури дозволяє нам виділити ряд підходів до визначення компенсаторної і 
стратегічної компетенцій: виділення компенсаторної компетенції як самостійного компонента комунікатив-
ної компетенції (І. Бім, Є. Гром, В. Сафонова); виділення стратегічної компетенції, що покриває компен-
саторні навички та вміння, знання про комунікативні стратегії і володіння ними (Г. Жогліна, Р. Мильруд); 
виділення компенсаторної компетенції як аналога стратегічної компетенції (А. Миролюбов, Г. Трофімова). 

Поняття «компенсаторна компетенція» характерна для методичної школи і передбачає вміння домагатися 
взаєморозуміння, вийти зі скрутного становища (І. Бім). У зарубіжній науці така компетенція називається 
«стратегічна». Найбільш важливими елементами в структурі компенсаторної компетенції є компенсаторні 
стратегії і компенсаторні вміння. Компенсаторна стратегія – діяльність з реалізації якогось числа цілей і за-
собів, що призводить до досягнення головної первісної мети – компенсації перерваного процесу комунікації 
внаслідок дефіциту мовних ресурсів. Компенсаторні стратегії можуть бути кооперативними (у вирішенні про-
блеми допомагає співрозмовник) і некооперативними (той, кого навчають намагається самостійно впоратися 
з виниклою проблемою). Мова йдеться про перекодування, підгонку під форми, переклад слів, опис замість 
називання, словотворення, переструктурування, міміку, жести та інше. При використанні стратегій добування 
інформації з пам’яті той, кого навчають не може відразу знайти потрібний мовний засіб, тому користується 
такими стратегіями, як очікування, користування семантичним полем, користування іншими мовами. 

У дослідженні Ю. Молчанової вказується, що компенсаторна компетенція займає почесне місце в скла-
ді комунікативної компетенції, присутня і взаємодіє з кожною компетенцією на будь-якому рівні володіння 
іноземної мовою. Компенсаторна компетенція – здатність компенсувати перерваність чи недостатнє розу-
міння процесу емоційної комунікації іноземною мовою внаслідок дефіциту мовних засобів за допомогою 
вербальних і невербальних засобів. В основу вивчення компенсаторної компетенції покладено діяльнісний 
підхід, який дозволяє виділити такі компоненти в її структурі: знання, стратегії, вміння, мотиви і ставлення 
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до діяльності. Однак, зазначені складові є специфічними в силу особливої ролі компенсаторної компетенції – 
компенсувати процес комунікації. 

У зарубіжній науці компенсаторну компетенцію називають «стратегічною компетенцією». При цьому такі 
науковці, як І. Бім, А. Тіхонова, а також Т. Фоменко зазначають, що термін «компенсаторна компетенція» не 
має однозначного тлумачення, не розкрито структуру компенсаторної компетенції, відсутній чіткий пере-
лік компенсаторних умінь [3]. Є. Гром вважає, що «компенсаторна компетенція» передбачає сформованість 
таких іншомовних знань і вмінь, які сприяють подоланню труднощів, що виникли в процесі іншомовного 
спілкування» [2, с. 20]. Компенсаторна компетенція за визначенням Т. Фоменко і А. Тіхонової – це «здатність 
того, кого навчають залучати в умовах недостатнього знання нової мови наявні в нього знання, уміння і на-
вички користування рідною або вже вивченою мовою» [3, с. 30]. Словник Є. Азімова дає таке визначення 
компенсаторної компетенції, як «здатність того, кого навчають залучати в умовах недостатнього володіння 
мовою, що вивчається, наявні в нього знання, уміння і навички користування рідною або іноземною мовою» 
[1, с. 107]. 

Ми вважаємо цілком логічним включення компенсаторної компетенції як самостійного компонента у зміст 
навчання у мовному вузі. В якості її робочого визначення ми подаємо таке: під компенсаторною компетенці-
єю розуміється здатність індивіда виходити зі скрутних комунікативних ситуацій внаслідок нестачі мовних 
чи мовленнєвих ресурсів за допомогою застосування компенсаторних стратегій і умінь. Вивчення наукової 
літератури з досліджуваної проблеми дає можливість стверджувати наступне: структура комунікативної ком-
петенції – це єдність взаємопов’язаних елементів, що володіють певною самостійністю. Вона включає в себе 6 
складових, необхідних для формування у мовному вузі. Компенсаторна компетенція є самостійним і одним з 
важливих компонентів комунікативної компетенції і виступає як одна з цілей навчання у мовному вузі. 

Таким чином, формування і розвиток компенсаторної компетенції дозволяє не тільки впоратися з дефіци-
том іншомовних мовних засобів, але і подолати психологічні бар’єри при спілкуванні нерідною мовою, спри-
чиняє формування психічних і пізнавальних процесів (пам’ять, мислення). Компенсаторні вміння дозволяють 
застосовувати навички різного ступеня сформованості. З перерахованих визначень випливає, що компенса-
торна компетенція характеризується в таких термінах: знання, навички, уміння. У структурі компенсаторної 
компетенції виділяється такий його складовий компонент, як «стратегія», який разом із компенсаторними 
уміннями складає її зміст. 
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ТЕРМІнОлОГІЧнА нОМІнАЦІЯ У СфЕРІ ВОДнОГО ГОСПОДАРСТВА: 
СПІВСТАВний АСПЕКТ

Здійснюється аналіз термінологічної номінації водогосподарських по нять, представлених засобами різних 
мов. виявляються спільні характе ристики та специфічні для окремих мов ознаки, розглядаються пов’язані з 
цим проблеми перекладу водогосподарських термінів. 

Ключові слова: термінологічна номінація, ономасіологічна структура, термінотвірна структура, номі-
нативний варіант. 

Осуществлен анализ терминологической номинации водохозяйственных понятий, репрезентированных 
средствами разных языков, определены общие характеристики и специфические для отдельных языков осо-
бенности, рассмотрены связанные с этим проблемы перевода водохозяйственных терминов. 

Ключевые слова: терминологическая номинация, ономасиологическая структура, терминообразователь-
ная структура, номинативный вариант. 

The analysis of terminological nomination of water notions presented by, different languages is made.common 
characteristics and specific for some languages features are shown, problems connected with water terms translation 
are considered. 

Key words: terminological nomination, onomasyological structure, terminoforming structure, nominative variant. 

Навчання студентів читання оригінальної водогосподарської літератури (англо-, франко-, німецько-, іспа-
номовної) та перекладу фахових текстів на українську мову, робота над створенням навчальних посібників та 
підручни ків, складання термінологічних словників вимагає виявлення специфіки тер мінологічні номінації в га-
лузі водного господарства, репрезентованої засоба ми різних мов (англійської, німецької, французької, іспанської, 
української), встановлення певних закономірностей та тенденцій, виявлення як спільних, так і специфічних ознак. 

Ономасіологічний підхід, який ми використовуємо при здійсненні дослі дження, передбачає, що вихідним 
пунктом аналізу виступає спе ціальне поняття, яке входить у систему понять даної галузі, а зіставлення те-
рмінологічних одиниць здійснюється на базі цього поняття [1]. Це сприяє розгляду процесів термінотворення 
в різних мовах як функціонального явища і дає змогу виявити характерні для даного колективу носіїв мови 
способи членування позамовної дійсності, апробовані ним засоби вираження тих чи інших значень. 

У результаті проведеного аналізу встановлено, що у випадку ідентичності змісту та об’єму водогосподар-
ських понять, які іменуються засобами різних мов, досить часто використовуються ізоморфні найменування, 
у яких подіб ними виявляються не тільки ознаки номінації, а й засоби та способи їх вербалізації, що дозволяє 
говорити про подібність чи співпадання у них не тільки ономасіологічних, а й термінотвірних структур. На-
приклад, free water (англ.), eau libre (фр.), agua libre (icп.), Freiwasser (нім.) – вільна вода (укр.). 

Прикладом ізоморфних найменувань можуть слугувати також терміни: saturated soil (англ.), sol sature 
(фр.), suelo saturado (icп.) – насичений грунт (укр.), хоча повне співпадання спостерігається тут лише на рівні 
ономасіологічних структур (ономасіологічна база – «ґрунт», ономасіологічна ознака – «насичений водою»), 
а термінотвірні структури співпадають лише у францу зькій та іспанській мовах, оскільки означення у цих 
мовах ставиться після іменника. 

Слід зауважити, що найчастіше однотипні утворення спостерігаються на рівні термінів-словосполучень, 
що є найпродуктивнішим способом терміно творення в усіх мовах, за винятком німецької, де переважають 
терміни-складні слова. Так, словосполученням water cycle (англ.), cycle de l’eau (фр.), ciclo del agua (icп.) – 
кругообіг води (укр.) у німецькій мові відповідає компо зит «Wasserkreislauf». 

Спостерігається аналогічне функціонування вторинних найменувань, створених як на базі загальновжива-
ної лексики, так і термінів з інших наук, пор. soil horizon (англ.), horizon du sol (фр.), horizonte del suelo (icп.), 
Bodenhorizont (нім.) – горизонт грунту (укр.); soil profile (англ.), profil du sol (фр.), perfil del suelo (icп.) – ґрун-
товий профіль, де терміни «горизонт» та «профіль» аналогічно використовуються у різних мовах у вторинній 
функції наймену вання. 

Зустрічаються також кореляції вторинних найменувань, у яких повністю збігається «внутрішня форма», 
представлена, однак, засобами різних мов, що дозволяє говорити про створення на їх основі «прихованих ін-
тернаціоналізмів», наприклад; mole drainage (англ.), drainage taupe (фр.), drenaje topo (ісп.) – кротовий дренаж 
(укр.); volumen muerto de embalse (icп.), Totraum des Speichers (нім.) – мертвий об’єм водосховища (укр.). 

При номінації понять таких категорій як: науки, параметри, величини – спостерігається паралельне ви-
користання запозичених найменувань з інших мов, у першу чергу класичних (латинської, грецької), що спри-
яє появі термінів-інтернаціоналізмів: isohyet (англ.), isohyète (фр.), isohieta (icn), Isohyete (нім.) – ізогіета; 
hydrogeology (англ.), Hydrogeologie (нім.), hidrogeologie (фр.), hidrogeología (icп.) – гідрогеологія (укр.). 

Виявлені численні випадки подібності та співпадання при номінації водо господарських понять у таких 
різних у структурному відношеннях мовах можна пояснити як універсальним характером процесів терміно-
логічної но мінації, суть якої полягає у вираженні окремих ознак наукового поняття та об’єктивації зв’язків да-
ного поняття з іншими, так і наявністю в різних мовах аналогічних засобів, способів та типів номінації [3; 6]. 

Значну роль відіграє характерна для даної сфери тотожність багатьох її понять, що знаходять своє вираження 
засобами різних мов, а також численні наукові контакти користувачів термінологій різних шкіл, різних країн. 

© Р. Г. Попович, О. Л. Вакуленко, 2014
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Проте внаслідок низки як внутрімовних, так і екстралінгвістичних факто рів еквівалентні терміни різних 
мов можуть суттєво відрізнятись в ономасіологічному аспекті. 

При однотипних ономасіологічних структурах корелятивні термінологічні одиниці найчастіше відрізня-
ються граматичним оформленням. Так, напри клад, україномовній моделі з іменника та прикметника у но-
мінації «іригацій ний канал» в англійській відповідає безприйменникова конструкція irrigation canal та при-
йменникова конструкція з двох іменників – у французькій (canal d’irrigation) та іспанській (canal de irrigaсión) 
і складний іменник – у німецькій (Irrigationskanal). 

Терміни-еквіваленти нерідко відрізняються способом номінації. Спеціа льні поняття, виражені у німець-
кій мові складним словом, у терміносистемах інших мов зазвичай передаються за допомогою афіксального 
терміна чи сло восполучення. При цьому можуть не співпадати не тільки їх термінотвірні, а й ономасіологічні 
структури, пор. : водовипуск (укр.) – Wasserablauf (нім.), outlet (англ.), aliviadero (icп.), orifice de sortie (фр.). 

Співвіднесені терміни можуть відрізнятися також типом репрезентації ознаки, покладеної в основу найме-
нування (різнотипні номінації). Встанов лена переважаюча тенденція використання у французькій та іспан-
ській мовах вторинної номінації (непрямої та опосередкованої), в той час як для україн ської, англійської та 
німецької мов більш характерні первинні (прямі) на йменування, наприклад: облицьований канал (укр.) – lined 
canal (англ.), canal à revêtement (фр. – букв, «канал в одязі»), canal revestido (icп. – букв, «одягну тий канал»). 

Відповідні номінативні одиниці часто розрізняються ознакою номінації, тобто своєю «внутрішньою фор-
мою». Так, в той час як український термін «забральна стінка» передає функціональну ознаку споруди, то 
іншомовні но мінації: breast wall (англ. – букв, стіна-груди), masque (фр. – букв, маска), labio (ісп. – букв, губа) 
– відображають подібність споруди до тих чи інших об’єктів. 

Терміни різних мов можуть відрізнятися також джерелом номінації, тобто співвідноситись як автохтонне 
слово – запозичення, при цьому запозичені слова переважають у франкомовній та іспаномовній терміносис-
темах, пор. : лімніграф (укр.) – water-stage recorder (англ.), limnigrаphe (фр.), limnígrafo (ісп.); ґрунтознавство 
(укр.) – soil science (англ.), pédologie (фр.), pеología (ісп.), Bodenkunde (нім.). 

При співвіднесенні плану змісту предметної області «гідромеліорація» з планом її вираження, репрезенто-
ваного засобами різних мов, у кожній із терміносистем знаходимо сукупності одиниць термінологічної номі-
нації, які вживаються для позначення одного й того ж наукового поняття. Наприклад, для позначення поняття 
«кількість води, яку необхідно подати на 1 га зрошу ваної площі за вегетаційний період» в українській термі-
нології вживають те рміни: зрошувальна норма, норма зрошення, норма води, дефіцит водоспо живання, водо-
потреба-нетто. Подібне зустрічаємо і в інших терміносистемах, пор. : duty, duty of water, water duty (англ.); tasa 
de riego, dosis de riego, dotación de riego (ісп.); tache de l’eau d’irrigatión, tache d’irrigation (фр.). 

Такі корелятивні одиниці ми розглядаємо як номінативні варіанти (НВ) у системах термінів. Вони об’єднані 
тотожністю виконуваної ними номінатив ної функції та групуються навколо функціонального (ономасіологіч-
ного) ін варіанта, відрізняючись один від одного формою, термінотвірною структу рою, ознакою номінації, 
типом чи способом номінації та ін. 

Терміни-варіанти, організовані певним чином навколо інваріантного по няття, утворюють у термінологіч-
них системах номінативно-варіантні термінопарадигми (НВТП) [5]. 

Більшість виявлених у терміносистемах різних мов НВТП – це багато членні утворення, що включають 
три та більше варіантів, які знаходяться в різних відношеннях один до одного, пор. : rain gauge, rain gage, 
pluviometer, ombrometer – дощомір (англ.); Drain, Drän, Dränleitung, Dränrohr, Dränstrang, Entwässerungsrohr, 
Sickerleitung, Sickerstrang, Strang, Strangrohr – дрена (нім.); fluidómetro, fluidímetro, fluviómetro, fluímetro, 
flujómetro, contador de flujo, medidor de flujo, contador de gasto, indicador de gasto, contador de agua, contador de 
volumen, aparato registrador de caudales, registrador de caudales, caudalímetro, medidor del caudal, aparato de aforo, 
aforador, hidrómetro – витратомір (ісп.). 

Встановлено, що кількість варіантів у НВТП різних мов тісно зв’язана з роллю поняття, що формує дану 
парадигму. Так, для номінації базових по нять даної галузі науки характерна тенденція до багатойменності, пор. 
: «зро шування дощуванням» – irrigation in sprinkler, sprinkler irrigation, spray irriga tion, overhead irrigation (англ.); 
«відвідний канал» – Ableitungskanal, Ableiter, Ablaufkanal, Auslaufkanal, Ausflut, Abflussgraben, Ableitungsgraben, 
Abzugsgraben, Abgraben, Ausflut (нім.); «осушення» – drenaje, drenado, desecaсión, desecado, secamiento, secado, 
desagüe, desaguado, desaguamiento, avenamiento, saneamiento agrícola, saneamiento, sangradura (ісп.). 

У терміносистемах різних мов виявлено численні випадки одноразового входження одного й того ж тер-
міна в декілька НВТП, що є наслідком його багатозначності і свідчить про тісний взаємозв’язок семантичної 
та функціо нально-номінативної варіантності в термінології. Так, термін desaguadero (ісп.) у значенні «скид-
ний канал» входить у парадигму canal de desagüe, desagüe, desaguadero, regüera de desagüe, cauce de desarga, 
canal evacuador; у значенні «осушувальний канал» – у парадигму canal de drenaje, canal de desagüe, canal de 
avenamiento, sangradera, sangradura, sangría, desaguadero, а в значенні «дренажна канава» – в парадигму zanja 
de avenamiento, cuneta de drenaje, desaguаdero. Розвиваючи вторинні семантичні функції в межах однієї й тієї 
терміносистеми, семантичні варіанти терміна в більшості випадків по чинають виконувати роль повторних 
найменувань, тобто варіантів номінації. 

Приклади тісного зв’язку між семантичною та функціонально-номінативною варіантністю знаходимо у 
термінах усіх мов, які аналізуються нами в цій роботі, проте порівняння відповідних (тобто співвіднесених з 
од ним поняттям) НВТП показує як співпадаючі, так і цілком відмінні моменти. 

Так, в україномовній водогосподарській термінології для позначення двох різних понять вживаються за-
позичений з німецької мови термін «берма» та запозичений з французької мови термін «банкет» Подібну 
диференціацію цих інтерномінацій знаходимо у НВТП, репрезентованих засобами англійсь кої та французької 
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мов, пор. : berm, inside berm (англ.); berme (фр.) – берма та cover, banquette, counter berm, back berm (англ.); 
banquette de pied (фр.) – бан кет. У той же час у німецькій мові для позначення поняття «берма» вживаєть ся 
НВТП, що включає обидва інтернаціоналізми: Berme, Böschungsabsatz, Banket, Bankette, Bank. Проте в іс-
панській мові термін banqueta включає два ЛСВ (банкет і берма), тому одночасно входить у дві різні НВТП. 

Для досягнення адекватності науково-технічного перекладу при виборі еквівалента іншомовного терміна 
домінуюча роль того чи іншого члена НВТП визначається як сукупністю власне мовних характеристик тер-
міна (спосіб номінації, структурна мотивованість, повнота словотвірних гнізд) [2], так і його концептуальною 
структурою, а також певними екстралінгвістичними факторами. 

Так, у деяких парадигмах перевага одного варіанта пов’язана з полісемією іншого члена цієї ж парадигми. 
Саме цим, очевидно, можна пояснити більшу частотність варіанта «aguas», що є лексикалізованою формою 
множини іменника agua (ісп.), у порівнянні з багатозначним членом однієї й тієї ж НВТП «caz» при позна-
ченні поняття «б’єф» у іспаномовній термінології. 

У інших парадигмах при виділенні домінанти вирішальну роль відіграє належність найменування-варіанта 
до інтернаціонального фонду. Наприклад, у іспаномовній НВТП, що співвідноситься з поняттям «осушення» 
(див. вище), перевага надається інтерномінації drenaje (із фр. drainage). У німецькій мові, навпаки, термін-ін-
тернаціоналізм Drainage та його варіанти Dränage, Dränen, Dränieren, Dränierung, Dränung лише разом можуть 
скласти «конкуренцію» автохтонному найменуванню Entwässerung (рідше Abwässerung). 

Цікаво зазначити, що терміни drainage (англ.) та drainage (фр.) являються єдиними найменуваннями від-
повідного поняття у цих мовах. Подібне зустрі чаємо і в українській та російській терміносистемах, проте 
слід зауважити, що тут терміном «дренаж» позначається не будь-який вид осушення (це хара ктерно для всіх 
відповідних іншомовних назв), а «осушення тільки закритими системами дрен та колодязів» [4]. Цей факт є 
свідченням міжмовної асиметрії в термінології, в тому числі й асиметрії інтерномінацій, що слід враховувати 
при перекладі термінів з однієї мови на іншу. 

У ході зіставного аналізу виявлені також факти міжмовної варіантності термінологічної номінації, що є 
результатом неспівпадання поняттєвого зміс ту або повної відсутності окремих понять внаслідок неоднаково-
го членуван ня даної предметної області носіями різних мов. Такі випадки становлять особливу трудність для 
перекладачів науково-технічної літератури, а тому потребують детальніших спостережень та аналізу. 
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СПЕЦифІКА ВиВЧЕннЯ ДРУГОЇ ІнОЗЕМнОЇ МОВи У ВиЩІй ШКОлІ

У статті розглядається питання про використання компаративного/співставного підходу до вивчення 
другої іноземної мови в опорі на знання та вміння студентів з основної іноземної мови. 

Ключові слова: методична концепція, зіставний принцип, лінгвістичний досвід, позитивне перенесення, 
інтерференція, друга іноземна мова. 

В статье рассматривается вопрос об использования компаративного/сопостовительного подхода к изу-
чению второго иностранного языка в опоре на знания и умения студентов в основном иностранном языке. 

Ключевые слова: методическая концепция, сопоставительный принцип, лингвистический опыт, 
положительный перенос, интерференция, второй иностранный язык. 

The article presents an overview of the use of comparative features / compares approach to learning a second 
foreign language in reliance on the knowledge and skills of students with basic foreign language. 

Keywords: methodological concept, comparable principle, linguistic experience, positive transfer, interference, a 
second foreign language. 

За останні десяти річчя статус іноземної мови набув значного визнання у нових соціально-політичних умо-
вах у нашій країні, у нових формах міжнародних відносин, що знайшло своє відображення, зокрема у змісті 
«Загальноє вропейських рекомендацій з питань освіти: вивчення, викладання, оці нювання». У рекомендаціях 
зафіксовано, що лише шляхом кращого володіння сласними європейськими мовами можна полегшити спілку-
вання та взаємодію між європейськими країнами з різними рідними мовами заради підтримки європейської 
мобільності, взаєморозуміння і співпраці та подолати упередження і дискримінацію. В контексті розвитку 
міжкультурної співпраці і засобів інтернаціональних зв’язків в усіх напрямках науково-технічного і соці-
ально-культурного життя країн підвищилась орієнтація на міжнародні вимоги до рівня володіння інозем-
ними мовами (ІМ). При цьому, особливий акцент фокусується на соціокультурний аспект, який передбачає 
необхідність забезпечити можливість рівнозначного міжкультурного спілкування. Попередні ідеї інтегрова-
ного підходу передбачають створення концептуальних сторін, які включають іншомовну освітню область, 
удосконалення технологію навчання. Відомо, що володіння іноземною мовою стає необхідним компонентом 
професійної компетенції особистості, ознакою її культурного рівня, цивілізованості, здатності інтегруватися 
в загальноєвропейські цінності. Показовим фактором підвищення ролі практичного володіння молоддю іно-
земною мовою є тенденція на ринку праці, оскільки постійною є потреба у фахівцях, які володіють не лише 
однією, а двома і більше іноземними мовами. Саме такі фахівці є більш мобільними і конкурентоздатними у 
виборі місця роботи в нашій країні і за її межами. Позитивна реакція на зміну ролі іноземної мови в суспіль-
стві відчутна у ставленні на державному рівні до дисципліни «Іноземна мова». 

У контексті сучасного підходу до визнання ролі іноземної мови в усіх сферах соціально-культурної та про-
фесійної діяльності людини значно підвищуються вимоги до навчальних закладів, які повинні сформувати у 
учнів і студентів уміння використовувати іноземну мову у комунікативних цілях, що є метою вивчення дис-
ципліни «іноземна мова», а в останні роки і дисципліни «друга іноземна мова». 

У теорії і на практиці навчання іноземної мови накопичено значний досвід з урахуванням досягнень су-
часної лінгвістики, психології, соціолінгвістики, а також завдяки використанню сучасних методів навчання 
і новітніх технологій. Актуальним на сьогодні є питання про вивчення факторів, які сприяють оптимізації 
вивчення не лише першої, але і другої, а іноді і третьої іноземної мови (далі відповідно ІМ1, ІМ2, ІМ3), що є 
проявом реалізації сучасної теорії плюралінгвізму. 

У контексті теми даного дослідження доцільно окремо зосередити увагу на порівняльному аналізі спе-
ціальних принципів навчання ІМ2 і ІМ1. Перелік і зміст принципів, зазначених у відповідних концепціях, в 
основному є аналогічним, що в значній мірі виправдано специфікою самого предмету «іноземна мова». Від-
мінним у переліку принципів є наявність у змісті концепції з ІМ2 «принципу контрастивного (зіставного)» 
навчання, суть якого полягає в усвідомленні учнями істотних подібностей і відмінностей у системах мов, 
які вивчаються, і на цій основі формування умінь відшукувати способи раціоналізації процесу навчання і 
засвоєння ІМ2. Саме цей принцип базується на лінгвістичній теорії міжмовних контактів, суть яких в тому, 
що під час взаємодії мовних систем виникають психолінгвістичні процеси перенесення. Це явище типове для 
будь-якої діяльності людини і при цьому свідоме чи несвідоме порівняння дозволяє людині використовувати 
те, що вже відомо в нових обставинах. При оволодінні мовленнєвою діяльність той, хто навчається, природно 
використовує свої знання про систему рідної мови, уміння і навички в процесі оволодіння іншомовною мов-
леннєвою діяльністю. Результати перенесення можуть бути позитивними і негативними. В першому випадку 
перенос (чи перенесення) прискорює процес оволодіння новою мовою, в другому – ускладнює, постільки 
система рідної мови, а також і ІМ1, наявні мовні і мовленнєві уміння і навички не співпадають з новою мовою, 
яка вивчається. Це явище називається інтерференцією. В процесі вивчення другої іноземної мови проявляєть-
ся перенесення в двох планах, як позитивне, так і негативне, і в двох напрямках – з рідної і першої іноземної 
мови [1]. Процес перенесення (позитивний, негативний) проявляється на всіх рівнях мови (фонологічному, 
лексичному, граматичному (морфологічному, синтаксичному)) як на прикладі знань, так і загальних навчаль-
них умінь (порівняння, спостереження, аналіз, виконання дій за інструкцією, за зразком, робота в парах, в гру-
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пі) і спеціальних умінь, типових для оволодіння іноземної мови: робота із двомовними словниками, розуміння 
нових слів з використанням контекстуальної і мовної здогадки, наочності; робота з граматичними таблицями, 
пошук інформації в соціокультурному коментарі та ін. [2]. 

Таким чином, навчання студентів ІМ2 має на практиці реалізувати принципи контрастивного підходу, 
який в кожному конкретному випадку в значній мірі залежить від фактору «паралелі» мов, з яких одна ви-
вчається, як ІМ1, інша – в якості ІМ2, бо саме міжмовний контакт конкретних двох мов, спільне і відмінне 
в мовах на всіх рівнях створює потенційну основу для позитивного перенесення і інтерференції, яка потім 
конкретизується і обмежується зазначеними вище факторами. Для раціоналізації процесу навчання ІМ2 з ура-
хуванням вище зазначеного особливо актуальним є питання вибору іноземної мови в якості ІМ2 і, як похідне 
від групи результату контрастивного порівняння ІМ1 і ІМ2, відбір змісту навчання, методичних прийомів і 
системи мовних і комунікативних вправ для навчання другої іноземної мови. 

В плані підвищення ефективності навчання ІМ2 поряд із традиційно відомими сучасними підходами до 
навчання ІМ взагалі (інтегрований підхід до формування мовної і мовленнєвої компетенцій, інтерактивний 
підхід з відомим набором прийомів, методи і принципи використання сучасних мультимедійних технологій 
як в процесі заняття, так і при виконанні самостійної й індивідуальної роботи), у теоретичному і практичному 
плані викладачі кафедри накопичили певний досвід використання компаративного (зіставного підходу (прин-
ципу), який є найбільш доцільним для навчання ІМ2. 

Доцільність і ефективність використання зіставного підходу при організації навчання ІМ2 в опорі на попе-
редній досвід (навчальні стратегії оволодіння ІМ, знань і комунікативних умінь) студентів в ІМ1 базуються на 
відомих педагогічних і психологічних. Так, дидактичні передумови проявляються у процесі любої діяльності, 
коли особистість усвідомлює істотні подібності і відмінності у своїй даній і попередній діяльності, що знахо-
дить свою реалізацію у свідомому і несвідомому відборі дій, що має безпосередній прояв у відборі дії в про-
цесі засвоєння іншої іноземної мови. Пряме перенесення навчальних дій, засвоєних у процесі оволодіння ІМ1, 
має місце при вивчення ІМ2 (робота зі словником, виконання вправ, послідовність дій при роботі з текстом 
та ін..). Для навчання ІМ2 особливо важливо враховувати той факт, що саме на початковому етапі вивчення 
ІМ1 у студентів (звичайно у різних студентів, у неоднаковій мірі), формуються так звані неспеціальні уміння 
вчитися і вивчати іноземну мову, що також напівсвідомо переноситься на вивчення ІМ2. 

З психологічної точки зору свідоме чи несвідоме порівняння аналогічних дій дозволяє особистості ви-
користовувати те, що відомо, що знайомо в діях, адаптувавши до нових умов. Психологічною передумовою 
позитивного перенесення є також більш ефективне функціонування таких психічних процесів як пам’ять, 
мислення, осмислення, запам’ятовування в процесі вивчення ІМ2 в порівнянні з ІМ1. 

Реалізація зіставного принципу на лінгвістичному рівні базується на теорії міжмовних контактів, суть яких 
проявляється в тому, що під час взаємодії двох мовних систем виникають психолінгвістичні процеси пере-
несення, які можуть бути позитивними і негативними для оволодіння обома мовами, але для оволодіння ІМ2 
вони є більш відчутними. Позитивний перенос (перенесення) сприяє і прискорює оволодіння ІМ2, негативний 
– ускладнює, уповільнює, постільки в багатьох випадках система ІМ2 (фонетична, граматична, лексична) не 
співпадає з системою ІМ1, а сформовані мовні навички і мовленнєві уміння з ІМ1 не повністю співпадають з 
аналогічними на прикладі ІМ2. Негативне перенесення має назву інтерференція. Вище зазначене і виступає 
обґрунтуванням того, що для успішного процесу навчання студентів ІМ2 як складової кваліфікації випус-
кників факультету іноземної філології викладачі використовують зіставний підхід з урахуванням і наявності 
фактору позитивного/негативного перенесення на формування навичок і умінь (мовних і мовленнєвих) з ІМ1 
на формування комунікативної компетенції з ІМ2. 

Наведемо лише приклади розробки комплексу вправ, спрямованих на формування у студентів навичок 
розуміння слів французької/іспанської мов в опорі на лексичний досвід з англійської мови. Для формування у 
студентів умінь бачити слова з ІМ2, які схожі за формою і значенням із словами ІМ1, для розуміння слів фран-
цузькою/іспанською мовами через англійську розроблено певні типи вправ до текстів для читання. Приклади 
вправ, які використовуються з урахуванням збереження принципу ускладнення наведені нижче:

• Порівняйте орфографію французьких/іспанських слів і англійських, прочитайте їх:

Фр. hôspital – hospital
 la famille – family

 la lettre – letter
 la classe – class
 la poste – post 

Ісп. atancion – attention 
 hospital – hospital

 familia – family
 apartamento – apartment 

 fútbol – football
• Знайдіть у тексті французькі/іспанські еквіваленти до поданих слів англійської мови: to enter, dictionary, 

language, chamber, course;
• Напишіть французькі/іспанські слова – еквіваленти англійських слів: people, secondary, necessary, to 

study, profound;
• Знайдіть еквіваленти французькою/іспанською мовою до поданих слів англійською мовою, промовте їх 

в слух: chance, grandmother, lady, café, hospital та ін.. 
Поряд з вправами, які орієнтують студентів на використання попередніх знань з англійської мови як ІМ1, 

нерідко зустрічаються слова, які студентам знайомі за формою в французькій, іспанській та англійській мо-
вах, але значення яких не співпадає. Такі слова отримали назву «хибні друзі перекладачів», і тому в процесі 
навчання доцільно використовувати ілюстративні вправи на розпізнавання цих «хибних друзів перекладачів», 
завдяки використанню певної установки. 
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Наприклад, студентам пропонується заповнити таблиці за зразком і перевірити значення слів з французь-
кої / іспанської мов, де колонка номер 1 відображає подібність форми з французької/іспанської мов з поді-
бною формою в англійській мові, колонка 2 містить значення/переклад даних слів, колонка 3 відображає від-
повідність за значенням слів французької/іспанської мов, які подібні за формою, але різні за значенням, тобто 
це «хибних друзів перекладачів»:

1 2 3
подібність форми значення відповідність за значенням

франц. la journée день day англ. 
англ. journey подорож le voyage франц. 

франц. le pain англ. 

англ. pain франц. 

франц. regarder англ. 

англ. to regard франц. 

ісп. dinero гроші money англ. 

англ. dinner вечеря cena ісп. 

ісп.  petróleo англ. 
англ. petrol ісп. 

Таким чином, актуальність теоретичного аспекту проблеми пояснюється важливістю психолого-педаго-
гічних і лінгвістичних передумов. Використання зіставного підходу, порівняння системи двох іноземних мов 
на всіх мовних рівнях з урахуванням особливостей взаємодії двох іноземних мов в рамках ІМ1 та ІМ2, а та-
кож фактів позитивного і негативного впливу ІМ1, яка в системі взаємодії двох мов виступає як домінуюча 
за критерієм досвіду. Використання і опора на попередні знання має позитивний вплив як на етапі пояснення 
мовного явища, його активізації як у підготовчих вправах, так і на етапі контролю (бінарний контроль). 

Попередній лінгвістичний досвід студентів з ІМ1 сприяє розширенню словникового запасу для всіх видів 
мовленнєвої діяльності, зокрема для читання автентичних текстів. Рівень володіння іноземною мовою, тобто 
попередній лінгвістичний досвід студентів з ІМ1, його домінантна роль більш відчутна на першому етапі на-
вчання ІМ2, тому саме на цьому етапі використання зіставного підходу має бути кероване і мотивовано. На 
старшому етапі вивчення ІМ2 перенесення лінгвістичного досвіду з ІМ1 носить більш автоматичний харак-
тер. Використання зіставного підходу може бути реалізовано не лише на лінгвістичному рівні, а й на рівні 
опори на сформовані навчальні уміння з ІМ1. Особливої уваги заслуговує теоретична розробка і використання 
спів ставного підходу на матеріалі соціокультурної і краєзнавчої тематики (на матеріалі ІМ1, ІМ 2, а також 
рідної мови), для формування соціокультурної компетенції що є важливим напрямком формування мотива-
ційного ставлення студентів до оволодінням як ІМ2, так і ІМ1. Все зазначене вище свідчить про необхідність 
проведення цілеспрямованої роботи по залученню у процесі навчання ІМ2 зіставного підходу, про необхід-
ність узагальнення системи роботи, відповідно до конкретних посібників, до подальшої розробки практичних 
і теоретичних аспектів даної проблеми. 
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МОТиВАЦІЯ СТУДЕнТІВ ЯК ОДин ІЗ ОСнОВниХ фАКТОРІВ  
УСПІШнОЇ ПРОфЕСІйнОЇ ПІДГОТОВКи

У статті розглянута проблема мотивації навчання студентів, зокрема мотивації навчання іноземної 
мови у немовному ВУЗі. Визначається поняття мотивації з точки зору різних вчених, розглянуті проблеми 
відсутності мотивації у студентів, емоційний аспект мотивації, види та техніки мотивів, а також подані 
поради щодо підвищення мотивації студентів при вивченні іноземної мови для професійної підготовки май-
бутніх спеціалістів. 

Ключові слова: мотивація, студенти, навчання, іноземна мова, ВУЗ. 

В статье рассмотрена проблема мотивации обучения студентов, а особенно мотивации изучения ино-
странного языка в неязыковом ВУЗе. Определяется понятие мотивации с точки зрения разных ученых, 
рассмотрены проблемы отсутствия мотивации у студентов, эмоциональный аспект мотивации, виды и тех-
ники мотивов, а также даны рекомендации относительно повышения мотивации студентов при изучении 
иностранного языка для профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Ключевые слова: мотивация, студенты, обучение, иностранный язык, ВУЗ. 

In this article is considered the problem of motivation of students studies, in particular motivations of foreign 
language studies in unlinguistic University of higher education. The concept of motivation is determined from point 
of view different scientists, the problems of absence of motivation are considered for students, emotional aspect of 
motivation, kinds and technicians of reasons, and also there are some advices in relation to the increasing of students 
motivation at the study of foreign language for professional training future specialists. 

Key words: motivation, students, foreign language, studies, University of higher education. 

Актуальність. В даний час проблема підготовки висококваліфікованих фахівців набуває все більшого 
значення. Сучасне суспільство висуває випускнику ВНЗу високі вимоги, серед яких важливе місце займають 
професіоналізм, соціальна активність і творчий підхід до виконання робочих завдань. Процес вдосконалення 
підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасної освіти досить складний та обумовлений декількома важ-
ливими факторами. Один із них – адекватність мотивації навчальної діяльності студентів цілям і завданням 
освітньої системи у ВНЗ. Питання формування мотивів до навчання, що є невід´ємним елементом у майбут-
ньому професійному розвитку, є актуальним тому, що сучасні студенти поступово втрачають стимул до на-
вчальної діяльності. 

Проблематикою роботи виступають особливості процесу формування мотивації при вивченні іноземної 
мови для професійного розвитку майбутніх спеціалістів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для вивчення проблеми використовували теоретичний аналіз 
та систематизацію літературних джерел що до даного питання. Вивченням мотивації людини займалися Д. 
Макклелланд, Д. Аткінсон, Г. Хекхаузен, Г. Келлі, Ю. Роттер, К. Роджерс, Р. Мей, А. Н. Леонтьєв. Мотивацій-
ному аспекту навчання уже порівняно давно приділяли велику увагу в психологічній і педагогічній літературі 
С. Л. Рубінштейн, Л. І. Божович, О. Г. Ковальов, Г. С. Костюк, В. С. Мерлін, В. О. Сухомлинський, М. І. Алек-
сеева, І. О. Синиця та інші. Питання мотивації навчальної діяльності є предметом педагогічних і психологіч-
них наукових досліджень, які ведуться здебільшого в двох основних напрямках. А. К. Маркова виділяє два 
типи стратегій дослідження мотивації:

1) вивчення впливу мотивації на діяльність, зміна діяльності в залежності від актуалізації у студента різ-
них мотивів; 2) вивчення впливу діяльності на становлення мотиваційної сфери. 

Аналіз теоретичних джерел дозволяє зробити висновок про те, що мотивація навчання розглядається, по-
перше, як передумова й умова навчання, а по-друге, як результат навчальної діяльності. 

Мета статті полягає у тому, щоб з´ясувати та систематизувати особливості процесу формування мотивації 
студентів при вивченні мови у немовному ВНЗ та систематизувати знання, здобуті з досліджених нами таких 
літературних джерел з даної проблеми, як: методика «Мотивація до навчання у ВНЗ» (Т. І. Ільїна), методика 
«Вивчення мотивів учбової діяльності студентів» (А. А. Реан, В. А. Якуніна), методика діагностики навчаль-
ної мотивації студентів (А. А. Реан, В. А. Якуніна, Н. Ц. Бадмаєва), методика «Визначення спрямованості 
особистості» (Б. Бас) [2]. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства виникає 
проблема підвищення ефективності навчальної діяльності на всіх рівнях освіти. В останні роки у вузівській 
педагогіці приділяється особлива увага питанням мотивації навчальної діяльності студентів, оскільки вона 
свідчить про якість навчальної діяльності. Під впливом мотивації формується світоглядна позиція особис-
тості, поведінкові реакції, внутрішній емоціональний стан, який впливає на уявлення людини не лише про 
навколишній світ, а і на власний внутрішній світ, на адекватну оцінку ситуації і адекватне її сприйняття. 
Складність проблеми мотивації студентів до навчання обумовлює множинність розуміння її суті, природи, 
структури, функцій. Для початку потрібно визначитись з поняттям «мотивація» та її складовою – мотивом. До 
поняття «мотивація» входить цілий комплекс аспектів, під якими розуміється система спонукань: мотиви, по-
треби, інтереси, прагнення, цілі, потяги, мотиваційні установки (диспрозії), ідеали. Мотивація – опосередко-
вана процесом її відображення суб’єктивна детермінація поведінки людини світом. Головною характеристи-
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кою мотиваційної сфери є ієрархія мотивів, що дозволяє виявити особистісний зміст діяльності для будь-якої 
людини [1]. Мотивація – це теоретична концепція, що використовується для пояснення ініціації, напрямку, 
інтенсивності, наполегливості, цілеспрямованої поведінки. З мотивацією тісно пов’язані мотиви. Що ж таке 
мотив? Мотив – спонукальна причина дій, вчинків людини; це поняття, яке пояснює, чому людина робить те, 
що вона робить. Мотиви відрізняються від цілей (прямі прагнення певних наслідків поведінки) та стратегій 
(методи, що використовуються для досягнення цілей, і, таким чином, задовольняють мотиви). Мотиви, цілі і 
стратегії важко відрізнити в контексті цільового навчання, тому що оптимальні форми мотивації до навчання 
і оптимальні стратегії для вдосконалення навчання є невід´ємні. В контексті практичного заняття з іноземної 
мови, поняття «мотивація студента» може використовуватися для пояснення рівня інтенсивності уваги та 
зусиль студента, витрачених на виконання різноманітних завдань. Отже, мотивацією для студента виступає 
бажання вчитися заради досягнення не тільки академічної мети, а й для професійного зросту. Тому для успіш-
ного пробудження в учінні, які спрямовують діяльність студентів, та для успішної студентської спонуки, 
студент повинен хотіти активно брати участь в процесі навчання. Ступінь навчальної активності студента є 
наслідком сильної або слабкої мотивації навчання. Можна сказати, що мотиви учіння – це активізуючи сила, 
одна з основних умов навчальної діяльності. У загальному вигляді проблема мотивації навчання є проблемою 
причин, які визначають різні форми виявлення активності тих, хто навчається. 

Номенклатура навчальних мотивів студентів досить різноманітна. У класифікації мотивів навчання виді-
ляють такі основні групи:

• мотиви, закладені в самій навчальній діяльності:
– навчально-пізнавальні мотиви, пов’язані зі змістом навчальної діяльності, які спонукають студентів на 

практичному занятті з іноземної мови пізнати нові факти, опановувати не тільки теоретичними знаннями й 
узагальненими способами дій, проникати в сутність явищ; 

• навчальні мотиви, пов’язані з процесом навчання, які спонукають до виявлення інтелектуальної актив-
ності, подолання перешкод в процесі розв’язання поставлених викладачем задач. 

• мотиви, пов’язані з тим, що лежить поза самою навчальною діяльністю:
– соціальні мотиви, що пов’язані як з офіційним, так і з неофіційним статусом студента в академічній групі 

та відображають суспільну значущість навчання. Серед соціальних мотивів виділяють підгрупу комунікатив-
них мотивів (пов’язаних із намаганням особистості до утвердження в колективі): самовдосконалення, само-
виховання, готовності до боротьби за честь групи, до конкуренції за глибину знань з улюбленого навчального 
предмета, мотив соціального престижу, мотив соціальної ідентифікації, мотив спілкування, тощо. 

– професійні (відображають значущість навчальної діяльності для оволодіння майбутньою професією);
– мотиви самовизначення (розуміння значущості знань для майбутньої професії і постійне самовдоскона-

лення у цьому напрямку);
– утилітарні (особиста вигода, благополуччя після закінчення вищого навчального закладу);
– вузькоособистісні мотиви: прагнення одержати схвалення та позитивні оцінки (мотивація благополуч-

чя); бажання бути лідером та зайняти гідне місце в групі (престижна мотивація);
• негативні мотиви (мотиви, які для своєї стимуляції орієнтують викладача на використання стимулів, 

супроводжуваних негативними емоціями), що перешкоджають навчанню:
– прагнення уникнути прикростей із боку викладачів, батьків (мотивація запобігання прикростей); 
– нестійкість – мотиви швидко задовольняються, і без підтримки педагога можуть згаснути і більше не 

відновитися; 
– слабка узагальненість, тобто охоплюють один чи кілька навчальних предметів, які об’єднані за зовніш-

німи ознаками; 
– орієнтування студентів найчастіше на результат навчання, а не на способи навчальної діяльності, внаслі-

док чого іноді до кінця навчання у ВНЗ не складається інтерес до подолання труднощів у навчальній роботі. 
Всі ці особливості обумовлюють поверхневий, у ряді випадків недостатній інтерес до учіння, його іноді 

називають формальним і безтурботним ставленням до самого процесу навчання. Тому викладач повинен ви-
значити, які саме види мотивації є більш пріоритетним для студента і спрямувати свою увагу саме на ці види 
у процесі викладання іноземної мови для професійної підготовки. Говорячи про мотиви навчальної діяльності 
ми, як правило, маємо на увазі мотиви першої групи, змістовно близькі до самої навчальної діяльності. 

Вивчення мотивації як умови формування навчальної діяльності припускає виявлення її наявності, реаль-
ного рівня, що мають прояв у визначених якісних характеристиках, впливах на навчальну діяльність, можли-
вих перспективах розвитку засобами актуалізації. 

Науковці визначають певні техніки мотивування: переконання; викликання інтересу; навіювання; делегу-
вання; закріплення позитивного враження. 

Отже, у системі навчальних мотивів студентів присутні як внутрішні мотиви навчальної діяльності, так і 
мотиви, які є зовнішніми по відношенню до навчальної діяльності. Одним з основних завдань вузівського ви-
кладання є підвищення в структурі мотивів студента питомої ваги внутрішньої мотивації, змістовно близької 
до навчальної діяльності. 

Існує також визначена ієрархія мотивів. З багатьох мотивів, що спонукають навчальну діяльність, завжди 
можна виділити мотив, що займає домінуюче положення. Такий мотив, як правило, стає смислоутворюючим, 
тобто визначає загальну спрямованість навчальної діяльності, її місце в системі відношень і цінностей люди-
ни. Інші мотиви займають підпорядковане положення, виконуючи функцію додаткових стимуляторів навчан-
ня. У період навчання нерідко відбувається зміна домінуючого мотиву: раніше підпорядкований мотив може 
стати домінуючим і смислоутворюючим. Питання про те, який мотив є домінуючим, має важливе значення 
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для характеристики навчального мотиву як дидактичної умови формування навчальної діяльності. Якщо до-
мінує зовнішня мотивація, переважають зовнішні, утилітарні мотиви, змістовно не зв’язані з цілями навчаль-
ної діяльності, навчання набуває формального характеру: вона, як правило, орієнтована не на засвоєння нових 
знань і способів дій, а на успішне завершення сесії будь-якими засобами. Студенти намагаються в короткий 
сесійний період завчити величезний об’єм навчального матеріалу і швидше «здати» його, «повернути» викла-
дачу. Навчальна діяльність при цьому не формується. Отже, мотиви стають умовою формування навчальної 
діяльності студентів, коли вони відповідають таким вимогам:

• у структурі мотивів переважає, домінує внутрішня мотивація, змістовно пов’язана з навчальною діяльністю;
• навчальні мотиви глибоко усвідомлені і стійкі (сила мотиву); 
• навчальні мотиви реально діють, актуалізуються в поведінці, у навчальних діях. 
Майже все, що викладач робить в аудиторії під час практичного заняття має мотиваційний вплив на студен-

тів. Мотивація навчання студентів значним чином визначається розвитком їх навчальної діяльності у процесі 
професійної підготовки. Важливим критерієм вивчення та розвитку мотивації учіння є почуття, як показник 
того, як проходить процес задоволення пізнавальних потреб. Виникаючи у процесі спільної діяльності «ви-
кладач-студент», позитивні емоційні стани свідчать про сприятливе протікання процесу задоволення потреб. 
Які ж риси особистості викладача чинять найсильніший емоційний вплив на виховання в студентів «охоти 
вчитися» як комплекту повноцінних мотивів до набування знань? Видатні педагоги всіх часів виділяли кіль-
ка таких рис, як найважливіших при розгляді цього питання. На їх думку, справжній викладач має насам-
перед досконало володіти знаннями тих предметів, яких навчає, любити дітей, знати їх вікові особливості, 
враховувати їх у своїй роботі, вчити так, щоб пробуджувати в студентів прагнення до знань. Зацікавлений 
своїми предметами, з творчим підходом до їх викладання, широкою обізнаністю та ерудицією викладач влас-
ним прикладом впливає на студентів. Формування повноцінних мотивів навчальної діяльності багато в чому 
залежать від взаємин між викладачем та студентом, які регулюються педагогічним тактом викладача. Ніщо 
в роботі викладача не повинно викликати у студента сумніву і упередження. Справжній викладач кожним 
своїм словом і дією має переконувати їх у своїй щирості, доброзичливості і справедливості. В свою чергу, 
коли студентів запитують про те, що їм подобається в улюблених для них викладачах, крім цих вмінь та знань 
підкреслюють такі риси їх особистості, як чуйність, сердечність, уважність до запитів та їх власних інтересів. 
Тільки за цих умов можна виховати позитивні мотиви до навчання, як до відповідальної, цікавої співпраці. 
Поведінка викладача, його моральне обличчя – все це важливі фактори виховання позитивного мотиву учіння.  
Особливістю навчання іноземної мови як навчального предмета у немовному ВНЗ є те, що студенти не за-
вжди усвідомлюють доцільність її вивчення; немає чіткої обґрунтованості цілей і набору умінь, якими повинен 
володіти фахівець. Постає питання в котрий раз про формування позитивної мотивації оволодіння іноземною 
мовою в процесі професійної підготовки. На практичних заняттях, як правило, іноземна мова вивчається через 
систематичне теоретичне вивчення і практику під керівництвом викладача. Це означає, що ми використовуємо 
комунікативний підхід до навчання іноземної мови – це навчання спілкування, бажана мета при цьому – кому-
нікативна компетенція майбутніх фахівців. То як же педагогу підвищити навчальну мотивацію студентів під 
час вивчення іноземної мови? Пропонуємо, виходячи з власного багаторічного досвіду, деякі з них:

• при навчанні необхідно враховувати запити, інтереси і прагнення студентів. Необхідна умова для форму-
вання мотивації до навчання та пізнавальної діяльності в студентів – можливість проявити в навчанні розумо-
ву самостійність та ініціативність. Чим активніші методи навчання, тим легше викликати інтерес до навчання. 
Основний засіб виховання стійкого інтересу – використання таких питань і завдань, вирішення яких вимагає 
від студентів активної пошукової діяльності. 

• непохитна цікавість має бути основним фактором у процесі навчання. 
• змінювати методи і прийоми навчання. На практичних заняттях застосовувати таких методів стимулю-

вання студентів, як створення ситуації успіху через виконання завдань, посильних для всіх студентів. 
• включення студентів у колективну діяльність через організацію роботи в групах, ігрові та змагальні 

форми, взаємоперевірку, колективний пошук вирішення проблеми, прийом «метод проб і помилок», надання 
студентам допомоги один одному. 

• незвичайна форма подання навчального матеріалу. 
• заохочення доступними методами до зростання впевненості в собі та у своїх силах у студентів, що буде 

сприяти посиленню внутрішньої мотивації. 
• постійно та пильно слідкувати за досягненнями у навчанні та відзначати їх. 
• не карати за невдачу, невдача сама по собі є покаранням. Страх і напруженість ускладнює процес на-

вчання. Невдачі знижують мотивацію. 
• постійно і цілеспрямовано займатися розвитком якостей, що лежать в основі розвитку пізнавальних зді-

бностей студентів: швидкість реакції, всі види пам’яті, увагу, уяву і т. д., щоб розвинути мислення засобами 
свого предмета. 

• намагатися, коли це можливо, інтегрувати знання, пов’язуючи теми свого предмету з іншими навчальни-
ми дисциплінами, збагачуючи знання, розширюючи кругозір студентів. 

• розвивати віру в себе у студентів (в свої здатності контролювати ситуацію, у свою здатність вчитися 
краще) і очікування гарного результату в навчальній діяльності. 

• не забувати про рефлексію: через оцінку власної діяльності і діяльності інших, оцінку результату діяль-
ності, питання, що потребують багатоваріантних відповідей 

• з’ясовувати, що є причиною низької мотивації студентів: невміння вчитися або помилки виховного ха-
рактеру. 
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Висновки. Вивчивши проблему мотивації до навчання та професійного розвитку під час практичних за-
нять з іноземної мови, ми зазначаємо, що можливостей та технологій для підвищення мотивації існує безліч, 
але жодної чарівної – немає. Багато чинників впливають на спонуку конкретного студента до праці і на-
вчання: інтерес до предмету, сприйняття його повноцінності, загальне бажання виконувати поставлені задачі, 
упевненість в собі і відчуття власної гідності, так само, як і терпіння і наполегливість. І, звичайно, не всі 
студенти мотивовані однаковими цінностями, потребами,бажаннями. Деякі будуть вмотивовані схваленням 
інших, інші – подоланням проблем. Тому кожному педагогу потрібно пам´ятати головне: викладач ВНЗ по-
винен розвивати у студентів відчуття впевненості та успішності, встановлювати важкі, але досяжні цілі, ство-
рювати атмосферу конкурентності, регулювати підбір завдань так, щоб постійно підтримувати оптимальну 
мотивацію до використання свого потенціалу в області спонукання студентів до навчання. 
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ПРОБлЕМА нАВЧАннЯ АУДІЮВАннЮ СТУДЕнТІВ ВнЗ нЕМОВнОГО ПРОфІлЮ

Статтю присвячено проблемі навчання аудіюванню студентів ВНЗ немовного профілю. Автор висвіт-
лює поняття аудіювання, виокремлює проблеми навчання цього типа мовної діяльності і пропонує варіанти 
розв’язання проблеми формування навичок сприйняття на слух іншомовного мовлення. 

Ключові слова: стратегічна компетенція, аудіювання, аутентичне мовлення. 

Статья посвящена проблеме обучения аудированию студентов неязыковых вузов. Автор раскрывает поня-
тие аудирования, выделяет проблемы обучения данному виду языковой деятельности и предлагает варианты 
решения проблемы формирования навыков восприятия на слух иноязычной речи. 

Ключевые слова: стратегическая компетенция, аудирование, аутентичная речь. 

The article deals with the problem of language education at universities with no language faculties. The author 
determines the notion of listening comprehension and suggests a number of ways of solving the problem of forming 
auding skills. 

Key words: strategic competence, listening comprehension, authentic speech. 

Актуальність проблеми іншомовної підготовки майбутніх фахівців ВНЗ немовного профілю зумовлена 
реформаційними процесами, що мають місце у сучасній системі української професійної освіти, особливість 
якої полягає у симбіозі власно фахової підготовки, загальнонаукової, культурної та міжкультурної, до того ж, 
увесь навчальний процес спрямований на створення умов для духовного розвитку та формування іншомовної 
компетенції. Сучасні педагоги мають не лише вчити, передаючи інформацію, а й навчати, формуючи профе-
сійну мобільність майбутніх фахівців. Цей процес має здійснюватися на соціокультурному та комунікативно-
му рівнях, які досягаються засобами іноземної мови. 

Проблема навчання сприйняття аутентичного мовлення на слух є одним з найголовніших аспектів навчан-
ня іншомовного спілкування, а саме тому розвиток та розробка сучасних технологій навчання аудіювання 
відіграють неабияку роль у підготовці висококваліфікованих фахівців немовного профілю. Окрім того, на-
вчанню цього виду мовленнєвої діяльності приділяють, на наш погляд, недостатньої уваги як в аудиторний 
час, так і у самостійній підготовці. 

Аудіювання – це розуміння на слух мовлення і передбачає розуміння акценту говорючого, граматичну 
структуру та словниковий запас, яким він володіє [2, с. 125]. 

Аудіювання обґрунтовано вважають одним з найпроблемніших аспектів не тільки у процесі оволодіння 
мовою, але і під час навчання неї. Якщо за успіх письма та монологічного мовлення цілком відповідний той, 
хто вивчає мову, то аудіювання передбачає двобічну участь, тобто адресанта та реципієнта повідомлення, адже 
особливості мовлення говорючого неабияк впливають на процес сприйняття та розуміння на слух. Варіатив-
ність звучання повідомлення, засіб його пред’явлення (прямий або опосередкований), помилки у мовленні – 
все це та ще багато інших факторів складають перелік перешкод на шляху до успішної комунікації. Саме тому 
треба ретельно обирати тренувальні матеріали для формування та розвитку навичок аудіювання, враховуючи 
недосконалість мовлення у повсякденному житті, виводячи студентів із штучних умов навчання до реалій. 

Розглянемо детальніше труднощі, що виникають у процесі навчання аудіюванню:
1. Мовний аспект
1. 1 Фонетичні перешкоди. 
Передбачають відсутність чіткої межі між звуками у слові та словами у мовленнєвому потоці. Нерідко 

викладачі становляться свідками ситуацій, коли їхні студенти, наспівуючи новий іншомовний хіт, насправді 
несуть несинітницю. Комічно відомим прикладом є слова гімна США ‘Gladly my cross I’d bear’, що їх часто 
чують як ‘cross-eyed bear’. Індивідуальна манера говоріння спричиняє труднощі для сприйняття та розуміння 
мовлення, тому для їх успішного подолання на практиці у майбутньому студенти мають навчатися на прикла-
дах аутентичних матеріалів, але не демонстраційно-постановних, а близьких до життєвих реалій. 

1. 2 Граматичні перешкоди. 
Граматичні труднощі зумовлені, перш за все, відсутністю відповідних граматичних форм у рідній мові. 

Отже, студент має розбивати почуту фразу на окремі елементи, тобто інформативні ознаки, що фізично ви-
ражені відповідними мовленнєвими якостями, як-от: інтонація, наявність пауз та логічний наголос. 

1. 3 Лексичні перешкоди. 
Наявність великої кількості незнайомих слів для більшості студентів являє собою значну перешкоду на 

шляху до розуміння іншомовного мовлення. Вони не володіють умінням змістовного прогнозування, тому 
необхідно приділити достатньої уваги саме розвитку навичок сприйняття інформації за наявністю незнайо-
мих мовних явищ шляхом її фільтрації, селекції та приблизного осмислення. 

2. Мовленнєвий аспект
Труднощі цієї групи представлені соціолінгвістичною та соціокультурною компетенціями [3, с. 38]. 
Під соціолінгвістичною компетенцією розуміють знання норм використання мови у різних ситуаціях та 

володіння ситуативними варіантами вираження одного й того ж комунікативного наміру, відповідно реципі-
єнт має знати ці варіанти і розуміти причини використання одного з них у контексті певної комунікативної 
ситуації. 

© Ю. О. Хорошилова, 2014
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Під соціокультурною компетенцією розуміють знання правил и соціальних норм поведінки носіїв мови, 
традицій, історії, культури та соціальної системи країни мови, яку вивчають. 

Таким чином доходимо висновку, що студенти мають володіти навичками сприйняття та розуміння усного 
мовлення з позиції міжкультурної комунікації, для чому їм необхідні фонові знання [1, с. 43]. 

Зупинимося на деяких вправах, що допоможуть підготувати студентів до сприйняття та розуміння іншо-
мовного мовлення у реальних ситуаціях. Треба зазначити, що наведені нижче вправи не носять класичний 
характер та відрізняються своєю спрямованістю на самостійну роботу студентів, адже аудиторного часу часто 
недостатньо для досконалого опрацювання матеріалів, відведених на аудіювання. 

Знайди помилку. Практика засвідчила, що це завдання користується неабиякою популярністю, адже мо-
тивує студентів до пізнання нового. Вправу можна використовувати як під час заняття в аудиторії, так і в 
процесі самостійної підготовки. 

Наприклад, під час вивчення теми American English vs British English студенти у процесі перегляду епізоду 
з фільму State 51 (у перекл. англ. – «Формула 51») мали знайти помилку перекладача. Епізод дивилися двічі – 
перший раз в оригінали, другий – у перекладі. Місце подій у фільмі – Лондон. Герої зупиняються біля кіоску 
з надписом FISH&CHIPS. У перекладі фільму лунає «Риба та чіпси». Студенти мають вчасно зреагувати і 
вказати на помилку у перекладі, де, зважаючи на реалії Великої Британії, слово chips вживається для позна-
чення картоплі фрі. 

Ще одним професійним провалом, що надало можливості застосувати цей матеріал у навчальному проце-
сі, став переклад фільму Ray (у перекл. англ. – «Рей»). Епізод також дивилися двічі – перший раз в оригінали, 
другий – у перекладі. За сюжетом, адміністратор клубу «Крісло-качалка» питає у конферансьє про відсутність 
виступаючих. Переклад відповіді останнього фіксує невірну передачу власних назв, плутану у статі діючих 
героїв та помилку у перекладі словосполучення flat tire як «у пробці», замість «спустило колесо». 

Для самостійної роботи можна запропонувати фільми, які мають змістовну помилку у перекладі назви, для 
виявлення якої потрібно переглянути картину якщо не повністю, то достатньо велику частину для уявлення 
справжньої суті змісту. Отже, у якості домашнього завдання студенти отримують відеоматеріал в оригіналі 
та назву фільму в офіційному перекладі. Після перегляду фільму вони мають виявити, у чому складається 
помилка та запропонувати варіанти власного перегляду назви фільму. Так, наприклад, фільм з оригінальною 
назвою Baby Blues був перекладений російською мовою дослівно як «Блюз малышки», хоча в англійській мові 
таким терміном позначають діагноз пост пологової депресії. 

Перекладач. Як правило, має вигляд відео- або аудіо сюжету за темою заняття. Студент виступає у ролі пе-
рекладача і, виконуючи послідовний або синхронний переклад, має донести до аудиторії зміст повідомлення. 
Окрім того, можна ввести героя-перекладача у рольову гру, наприклад ділові переговори. Безперечно, такий 
вид діяльності придатний лише для вже добре підготовленої та досвідченої аудиторії. 

Більш спрощений вигляд цієї вправи являє собою переклад невеликого уривку без перекладу, тобто коли у 
дубльованому фрагменті фільму за якоїсь причини відсутній переклад. Так, в одному з епізодів молодіжного 
серіалу Tru Calling відсутній переклад двохмінутного епізоду. Завдання набагато спрощується тим, що, за 
сюжетом фільму, головна героїня по імені Тру має дар повертатися у минуле задля спасіння людського жит-
тя. Отже, той момент, коли переклад відсутній, є повторенням епізоду з наявним перекладом, але з деякими 
змінами у змісті подій, і тому завдання студентів значно полегшується. 

Інтерв’ю. Завдання призначене для самостійної роботи студентів над творчим завданням. Придатне та-
кож для проектних робіт. Основна суть полягає у тому, що за зазначеною тематикою, студенти, спираючись 
на розроблені заздалегідь питання, інтерв’юють іноземних гостів на вулицях міста. Цінність цієї вправи по-
лягає саме у факторі спонтанності. 

Скрипт. Студенти мають написати дослівний текст до запропонованого на їхню увагу відео або аудіо. 
Усі вище зазначені та ще багато інших вправ на формування навичок сприйняття та розуміння усного 

мовлення на слух сприяють ефективному навчанню студентів аудіюванню, але лише за умов ретельної та 
правильної підготовки до цього виду мовної діяльності як викладача, так і тих, хто вивчає мову [1, с. 222]. 
Практика свідчить, що у багатьох студентів відсутня культура роботи з матеріалами для аудіювання, осо-
бливо під час виконання вправ для самостійної роботу. Так, наприклад, за результатами анкетування, серед 
100 студентів 1–4 курсів напряму підготовки «Туризм» Харківського торговельно-економічного інституту 
КНТЕУ лише 2% опитуваних для успішного виконання завдання (виписати п’ять цікавих фактів про Великий 
китайський мур) спочатку прочитали англійською мовою інформацію за темою, а лише потім взялися за ро-
боту над відеосюжетом. 
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