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Лінгводидактика та соціолінгвістика
УДК 81`27

О. О. Борисов,

Чернігівський Національний Педагогічний Університет Імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів

Діалогічний спосіб суспільного буття
У статті діалог розглядається як єдиний та унікальний спосіб побудови відносин між людьми у суспільстві, як
механізм регуляції різностатусних відносин, як основа та умова існування етнічного соціуму.
Ключові слова: діалог, інтеракція, соціальні відносини, статус, вплив.
Dialogical way of social EXISTENCE
In the given study the dialogue is considered to be the only and an exceptional way of human relations construction as well
as a specific mechanism of different social status relations regulation, and, in general, as a basis and an important condition
of society existence. The dialogue is a means of viewing a partner in communication as a unique person with one’s character,
status and social roles. A social aspect of the dialogue reveals quite a different level of natural people relations in which an
addressee is not only an object of an addresser’s activity planned in order to reach some individual goals but as an equal
subject of interaction with one’s own interests, values and objectives. Thus, a dialogical interaction is a thematically and
situationally stipulated set of verbal and non-verbal actions meant to create a space of mutual understanding. This becomes
possible in case a person interprets the actions of one’s partner as those that are necessary for the individual or common goals
achievement to take place. In a communicative situation speech units necessarily code social, age, gender, ethnic parameters
of speakers defining the role relations between them. More than that, the translation of information into common interlocutors’ space presupposes exercising one’s social power in the form of communicative impact.
Key words: dialogue, interaction, social relations, status, impact.
Диалогический способ общественного бытия
В статье диалог рассматривается как единый и уникальный способ конструирования отношений между людьми в обществе, как механизм регуляции разностатусных отношений, как основа и условие существования самого
общества.
Ключевые слова: диалог, интеракция, социальные отношения, статус, влияние.

Діалог як форма мовленнєвої поведінки є різновидом суспільної діяльності, конституювання та ведення якої ґрунтується на психологічних та комунікативно-прагматичних засадах людської взаємодії [9, с. 78]. Ця розвідка, здійснена
в межах антропокультурного підходу до мови, є тому актуальною та новою, адже діалог – об’єкт дослідження – розглядається не тільки як засіб зв’язку між соціальними індивідами [1; 2; 4; 5; 12; 13], але як якісно новий рівень соціальних
взаємовідносин, як спосіб ефективного впливу індивідів один на одного за умови врахування ними, перш за все, власних
статусно-рольових ознак на фоні існуючих ситуації та контексту [3; 6; 7; 9; 14; 15]. Вище зазначене виступало метою
даного дослідження.
Потреба в діалозі – духовна потреба людини і, як всі потреби такого роду, вона є «ненасичуваною», тобто тією, яка
не може бути повністю реалізованою [10, с. 121]. Онтологічно діалогічне мовлення спрямоване на встановлення та підтримку відносин соціального плану: діалог є соціально-мовленнєвим утворенням, у якому прослідковується орієнтування
на іншу особу як конкретну соціально-детерміновану особистість зі своїми статусом та ролями [15, с. 159]. Соціальний
аспект діалогу представляє його як важливу та особливу для людини форму міжособистісної взаємодії, викриває ту якість
відносин, за яких інша людина виступає не лише як об’єкт діяльності, спрямованої на досягнення власних цілей, але як
рівноправний суб’єкт, зі своїми інтересами, цінностями та цілями [6, с. 23].
Взаємодія такого роду неможлива без мови. Як суб’єкт породження та сприйняття мовних повідомлень (homo loquens)
людина є також істотою, яка позначає (homo significans) [2, с. 647]. Це передбачає, що вона може позначати, тільки якщо
Інший здатний сприймати позначене [2, с. 647]. Саме ж висловлення як одиниця мовленнєвого спілкування має ціннісний
смисл, який потребує розуміння у відповідь («ответного понимания»). Тому розвиток діалогу заснований на сприянні
спілкуванню, прагненні до взаєморозуміння [14], що досягається через усвідомлення необхідності додержуватися точки
зору співбесідника учасниками діалогу, абстрагуватися та дистанціюватися від особистісної позиції, дивитися на себе та
ситуацію діалогу збоку [10, с. 121]. Кожен співрозмовник при цьому начебто наново повертається від цієї ситуації «до
себе самого», до свого суб’єктивного світу, стаючи особою для свого співрозмовника. У такому разі учасники комунікації
складають суб’єкт-суб’єктну, діалектичну єдність [10, с. 120]. Тому, саме завдяки існуванню «Іншого», людина здатна
сформувати судження про себе як про об’єкт [2, с. 647]. Це формує самовизначеність та самооцінку людини, відчуття своєї
неподільності та відокремленості: «Я стаю собою лише через моє відношення до ТИ; становлячись Я, Я говорю ТИ. Будьяке істинне життя є зустріч» [7]. Відповідне розуміння мовленнєвого цілого завжди носить діалогічний характер [3, с. 305].
Однією з головних передумов виникнення діалогу є реалізація в структурі взаємодії комунікантів категорії «інтересу»:
діалог, будучи діалектичною єдністю, синергійним процесом розкриття смислу спілкування як певної інформаційно-інтерактивної єдності постає, зазвичай, розмовою про сенс предмету чи події, про її значущість для інших людей, про її
місце в контексті локальних та глобальних подій [3, с. 305; 10, с. 121]. У цьому ракурсі діалог можна розуміти як цілеспрямований процес обміну інформацією між сторонами-учасниками як реалізація їхньої зацікавленості в обговорюваній
темі, самій інтеракції чи партнері по комунікації. При цьому інформаційний обмін, як вже зазначалося раніше, має бути
певним чином організований, що регулюється різними правилами, серед яких найбільш важливими є такі їх групи: 1)
правила організації мовленнєвої взаємодії; 2) правила організації дискурсу; 3) правила організації інформаційного обміну;
4) правила врахування статусних ролей комунікантів у спілкуванні [5, с. 273].
Статус як нормативна категорія відображає принципи суспільного укладу, закодованих у багатоманітті нюансів природної мови [1, с. 52]. Індивід як представник певної соціальної групи неминуче буде позначати свій соціокультурний
статус маркерами всіх рівнів мови, що відрізняються як кількісно, так і якісно від загальноприйнятої норми в тій мірі,
у якій сам мовець здатен трансформувати лінгвістичні засоби в межах свого індивідуального культурного поля [13,
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с. 6]. До того ж, маркер соціального статусу є одним з компонентів прагматичного значення, поряд з маркерами оцінки,
модальності, емотивності, стилістичного регістра [1, с. 52]. Чим вище статусна позиція учасників спілкування, тим більш
вірогідним є те, що вони будуть підтримувати вишукану, ввічливу бесіду з рівною інтонацією [1, с. 54]. Отже, соціальний
статус людини безпосередньо пов’язаний з використанням перлокуції мовлення як засобу вербального впливу на людину.
Діалог виникає шляхом активізації спільних зусиль комунікантів як відображення процесу їх соціальної взаємодії:
«потреба індивіда в спілкуванні з іншим (або іншими) виникає тоді, коли він зіштовхується з проблемною ситуацією та
при цьому виявляється, що для вирішення такого завдання його досвіду недостатньо» [11, с. 272]. При цьому відмітимо,
що діалогічна ситуація характеризується не тільки об’єктивною проблемністю, але й значущістю самого факту виявлення
цієї проблемності для суб’єкта: вести діалог означає залучати іншого до своєї проблеми [10, с. 121]. Діалог, таким чином,
розвивається в напрямку вирішення необхідної проблеми комунікантів і зникає з її розв’язанням.
З іншого боку, оскільки спрямованість на адресата є необхідною інтенціональною складовою комунікації, діалог виформовується на «прагматичній» основі, що передбачає не просто обмін смислами, а поетапне введення до комунікативного простору взаємодії інтенційно забарвлених смислів: мовець прагне переконати, попередити, виразити або викликати
певне ставлення до предмету обговорення, змінити поведінку іншого тощо. Діалог, таким чином, реалізуючи інтенційну
складову мовленнєвої взаємодії, є сферою нав’язування чужої свідомості, способом та інструментом здійснення впливу на
іншу особу, що відбувається навіть під час оказіонального контакту.
Погоджуючись з думкою про двоскладність діалогічної структури [6, с. 25], виділяємо екзистенціональну та комунікативні складові ідеального діалогу. Екзистенціональний бік діалогу характеризує міжособистісні відносини, до яких
вступають учасники діалогу: такі суб’єкт-суб’єктні відносини не зводяться до утилітарного суб’єкт-об’єктного відношення та передбачають свободу партнерів, рівноправ’я та глибину особистісного контакту, який характеризується взаєморозумінням та емпатією [3, с. 318]. Діалог у такому ракурсі – здоровий початок спілкування, конструктивний потенціал
міжособистісних відносин. Звідси витікають етична оцінка діалогу як найбільш повноцінного способу спілкування та
етична неповноцінність тих видів спілкування (авторитарних, маніпулятивних), які порушують принцип діалогу. Комунікативний бік діалогу характеризує механізми гармонійної взаємодії та взаєморозуміння, знаходження компромісів, узгодженості дій, співмірності внесків учасників комунікації, намагання вирішення розходжень у думках та збагачення на цій
основі картини світу всіх учасників діалогу [3, с. 318; 6, с. 24-26]. Готовність особи до діалогу передбачає його прийняття
як особливої ситуації спілкування, що вимагає адекватної поведінки, дотримання правил його ведення, утримання у свідомості мети діалогу, не виявляючи редукцію до з’ясування особистих пріоритетів та амбіцій [10, с. 122]. Кожний акт
такої особистісно орієнтованої діалогічної взаємодії несе в собі естетично-емоційний заряд, оскільки саме в затвердженні
духовно-особистісного потенціалу індивіда, породження та розвитку позитивних емоцій полягає функція естетичного
[3]. До естетичних та емоційних аспектів діалогічного мовлення належить орієнтація на цілісну особистість, стимулювання суб’єктності, Я-позиції особи як рівноправного партнера, створення ситуації творчості, яка спонукає до засвоєння та
реалізації життєвих цінностей, до сприйняття культури поведінки в її естетичній цілісності [15, с. 159]. Відтак, емоційноестетична спрямованість діалогу, зняття меркантильної «зацікавленості» в партнерові створює можливість спілкування
на рівні духовних сенсів [10, с. 123].
Ю. В. Рождественський встановлює чотири закони, притаманні ідеальним діалогам: 1) Закон часу – нескінченне продовження діалогу в одному його жанрі знищує інформаційну цінність мовлення (та навпаки); 2) Закон аудиторії – безкінечне розширення аудиторії в одному діалогічному жанрі знищує його інформаційну цінність (та навпаки); 3) Закон
компетентності аудиторії – недостатній рівень знань учасниками діалогу теми комунікації знищує інформаційну цінність мовлення (та навпаки); 4) Закон доречності – організація діалогу за місцем, часом та комунікантами, яка не враховує
зацікавленості учасників у предметі спілкування, знищує інформаційну цінність мовлення (та навпаки) [12, с. 315-316].
Встановлені закони виявляють таке: для здійснення впливу на індивідуального чи групового адресата будь-який дискурс
повинен будуватися з опорою на ціннісні інтереси його реципієнтів із обов’язковим врахуванням конситуації комунікації,
усвідомленням існуючої різниці в статусно-рольових ознаках один одного, компетентності в темі, яка презентується, а
також періодично інформаційно поновлюється, поетапно реалізуючи новизну повідомлення для активації ситуативного
інтересу, регуляція якого можлива та необхідна за умови переключення до різних жанрових регістрів. Така комплексна
діяльність передбачає виконання закону залежності ефективності спілкування від комунікативних зусиль: чим більше
комунікативних зусиль докладає адресант, тим вища ефективність його мовленнєвого впливу [4, с. 38]. Однак, ми повністю погоджуємося з думкою про те, що якість діалогу визначається його інтенсивністю [12, с. 278], тобто найменшою
кількістю реплік потрібних для його ефективного завершення.
Відтак, стверджуємо, що соціально-біологічні механізми породження діалогу як життєво необхідної форми взаємодії
визначаються самою сутністю людини як Homo sapiens або Homo communicativus, яка виявляється, перш за все, у таких
аспектах як Homo socius, Homo excentricus та Homo loquens. Діалогічна комунікація виступає як соціально значущий різновид людського буття, як цілеспрямована міжособистісна мовленнєва діяльність, яка розглядається в сукупності лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників її організації та динаміки функціонування. Перспективу подальших досліджень
бачимо у протиставленні гармонійного, консентивного типу організації діалогу комунікації конфронтативній, з диссентивною структурою.
Література:

1. Аристова Н. С. Социальный статус коммуникантов и его отражение в речи / Н. С. Аристова // Язык в современных
общественных структурах : Мат-лы междунар. науч. конф. (Нижний Новгород, 21-22 апреля 2005 г). – С. 52–55.
2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М. : «Языки русской культуры», 1999. – 896 с.
3. Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других науках / Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин
// Сост. С. Г. Бочаров. – М. : Искусство, 1979. – С. 281–308.
4. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.
5. Богданов В. В. Лингвистическая прагматика и ее прикладные аспекты / В. В. Богданов // Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая и
др. – Прикладное языкознание. – СПб. : Изд-во С-Петербург. ун-та, 1996. – С. 268–275.
6. Братченко С. Л., Леонтьев Д. А. Диалог // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия / С. Л. Братченко, Д. А. Леонтьев. – 2007. – № 2 (11). – С. 23–-28.
7. Бубер М. Я и Ты [Электронный ресурс] / М. Бубер. – Режим доступу : http://www.psylib.org.ua/books/buber01/index.htm.
8. Гадамер Г-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Г-Г. Гадамер. – М. : «Прогресс», 1988. – 637 с.
9. Григорьева В. С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагмалингвистический и когнитивный аспекты /
В. С. Григорьева. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 288 с.

Серія «Філологічна». Випуск 58

5

10. Зуєнко Н. О. Діалогова сутність особистісно орієнтованої парадигми освіти / Н. О. Зуєнко // Теоретичні питання культури,
освіти та виховання : зб. наук. праць. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – Вип. 39. – С. 120–125.
11. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – М. : Изд-во «Наука», 1984. – 439 с.
12. Рождественский Ю. В. Теория риторики / Ю. В. Рождественский. – М. : Флинта; Наука, 2006. – 512 с.
13. Федорів Я. Р. Соціокультурні аспекти просодичної організації висловлювань-невдоволень (експериментально-фонетичне
дослідження на матеріалі англійського мовлення : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / Я.Р. Федорів. – Київ, 2000. – 18 с.
Федорова Л. Л. Грамматика диалога: основные категории [Электронный ресурс] / Л. Л. Федорова. – Режим доступу : http://
www.dialog-21.ru/Archive/2005/Fedorova%20L/FedorovaL.pdf.
14. Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический поход / Н. И. Формановская. – М. : Изд-во «Русский язык», 2002. – 216 с.

Л. С. Івашкевич,

УДК : 811.112.2:340’396.1

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ЗАСОБИ ВКАЗІВКИ НА СТАТЬ
В СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ
У статті розглянуто спектр мовних засобів, що забезпечують в сучасному німецькому юридичному мовленні
вказівку на стать особи, порівняно представленість цих засобів в юридичній підмові української мови та зроблено
висновок щодо того, якою мірою процеси фемінізації, характерні для громадського мовлення сучасної Німеччини,
впливають на офіційне правове мовлення.
Ключові слова: засоби вказівки на стать, мовна візуалізація жінки, юридичне мовлення, політкоректність, гендерна коректність.
THE MEANS OF THE GENDER DESIGNATION IN THE MODERN GERMAN LEGAL TEXT
The article deals with the analysis of the means of speech that provide the gender designation in the modern German legal
texts. Besides, the analogical means of the Ukrainian language are discussed. The conclusion is drawn, how do the processes
of the feminization of the public language in Germany influence the legal language.
With the goal to find out the means of gender designation, 17 issues of the German Federal Law Gazette were analysed.
The investigation showed that the most frequent among such means are traditional masculine forms that automatically began to
designate women since their role in the social life has grown. Another type of means that help to deal with sex are the genderneutral word «eine Person«, gender-indifferent plural forms, and double forms, in which both a masculine and a feminine word
are named. Only the last type is provides explicit sex designation while all the rest at most neutralize the gender factor. This, as
well as the fact, that the widely spread «inner-I« was not discovered while analysing the material, gives us a reason to assume,
that legal discourse has not changed a lot under the influence of the feministic processes that are typical for the modern German.
Key words: means of gender designation, gender correctness, political corectness, legal text.
СРЕДСТВА УКАЗАНИЯ НА ГЕНДЕР В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Статья посвящена рассмотрению спектра языковых средств, которые обеспечивают в современном немецком
юридическом дискурсе указание на пол лица. Проведено сравнение с аналогичными средствами украинского языка и
сделано вывод о том, в какой мере процессы феминизации, характерные для современного общественного дискурса
Германии, влияют на официальную письменную правовую речь.
Ключевые слова: средства выражения гендера, языковая визуализация женщины, юридический дискурс, политкорректность, гендерная коррекстность.

Великого значення у сьогоднішньому суспільстві набуває так звана «політкоректність«, яка останніми роками розгортається не лише у формі власне політичної терпимості, а й у формі особливого підходу до опису тих чи інших гострих
соціальних явищ [2]. Серед них одне із чільних місць займає гендерне питання, яке у мовній площині є дуже актуальним,
адже більшість мов західної культури дуже довгий час формувались у ситуації патріархату, і, відповідно, виробили засоби
для позначення суб’єктів суспільної діяльності у формі лексем чоловічого роду [1].
Німецька мова традиційно належить до таких «патріархальних« мов, у яких історично суб’єктом виступали лексеми
чоловічого роду. З тих пір як жінки почали брати участь у суспільному житті, ці форми почали імпліцитно позначати і
жіночий рід. Однак, феміністичний рух не задовільняється такою «прихованою« вказівкою, а процеси фемінізації німецького мовлення зумовлюють появу нових форм та засобів для підкресленої візуалізації жінки. У неформальному мовленні
широкого поширення набуло, зокрема, орфографічне нововведення – так звана «внутрішня І», яка включає жінку до
позначення особи: LeserIn, KundIn, BesucherIn та ін. Також з’явилися такі лексичні одиниці як jefraud замість jemand,
niefraud замість niemand, можна зустріти і заміну лексемою frau неозначеного займенника man – frau sagt, dass... [5, с. 47].
Феміністична критика мови та феміністичні мовні нововведення стали вже предметом спеціальних мовознавчих праць,
серед яких варто виділити монографію Інгрід Замель «Feministische Sprachwissenschaft« [6], де питання жінки у мові розглядається системно та глибоко.
У зв’язку з цим постає питання, наскільки такі феміністичні новотвори впливають на інституційне та офіційне мовлення. Те, що такий вплив має місце, проілюструємо на двох прикладах:
1) у своїх останніх привітальних промовах на честь Нового року канцлер Німеччини Ангела Меркель вживала такі
форми як «Mitbürgerinnen», «Soldatinnen», «Polizistinnen» та ін.
2) на офіційній Інтернет-сторінці Гете-інституту в Україні знаходимо велику кількість форм з так званою «внутрішньою І»: hochmotivierte LehrerInnen, deutschsprachige AutorInnen, DichterInnen und ÜbersetzerInnen та ін.
Такі мовні факти свідчать про те, що громадське мовлення Німеччини є досить чутливим до феміністичних тенденцій
у мові. Це логічно, адже саме громадське мовлення більшою мірою, ніж побутове чи приватне, відображує суспільну
активність жінки. Однак, чи впливають такі нововведення у громадському мовленні на офіційне мовлення вищого рівня – юридично-правову сферу, яка повинна відповідати критеріям логічності та лаконічності, з одного боку, та сприяти
рівноправ’ю у суспільстві, з іншого? Труднощі ж використання форм експліцитної візуалізації жінки полягають у тому,
що в багатьох ситуаціях граматичні аспекти їх вжитку є нерегламентованими, багато з таких форм не входять до літера© Л. С. Івашкевич, 2015
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турної мови і, відповідно, не можуть бути застосовані у юридичному мовленні. Отже, метою даної статті є виявити засоби
вказівки на гендер у сучасному німецькому юридичному мовленні в порівнянні з ураїнським та зробити висновки щодо
того, який вплив феміністична критика мови та процеси візуацізації жінки в громадському мовленні здійснюють на офіційне юридичне мовлення Німеччини.
Матеріалом дослідження послугували близько 630 сторінок друкованого тексту, які містяться у 17 випусках Вісника
федеральних законів Німеччини [4], тобто всі закони, поправки до законів та правові приписи за останні 2 роки. Джерелом
матеріалу для порівняння з україномовним юридичним дискурсом стала Конституція України з останніми поправками.
Аналіз зазначеного матеріалу показав, що в німецькому юридичному дискурсі вживаними є як форми нейтралізації
мовної асиметрії, так і засоби власне експліцитної вказівки на жіночу стать, однак перші засоби є істотно більш частотними.
Зокрема, утворення збірних іменників у найменуванні осіб чоловічої та жіночої статі, як правило, відбувається з використанням чоловічого роду, хоча мова йде про назву професії або посади, яку може виконувати чи обіймати як чоловік,
так і жінка:
Der Arbeitgeber hat sich die Informationen zu beschaffen, die für die Gefährdungsbeurteilung notwendig sind.
Alle Bundesbьrger sind vor dem Gesetz gleich.
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
entgegen § 8 Absatz 1 einen Nachweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erbringt,
entgegen § 9 eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bescheinigt [4].
Зазначені приклади демонструють вживання гендерно нейтрального чоловічого роду (далі – ГНЧР). ГНЧР – це лінгвістичне явище, яке полягає у вживанні іменника або займенника чоловічого роду, що вказує на особу невідомої статі, у
випадку, якщо стать особи не має значення або якщо маються на увазі обидві статі, як чоловіча, так і жіноча [6].
Нейтральний чоловічий рід широко використовується в юридичній мові, зокрема для позначення більшості державних
посад та суб’єктів підприємницької діяльності: der Betriebsinhaber, der Beförderer, Absender und Empfänger, der Vermieter,
der Mieter та ін. Отже, у той час, як практично всі назви спеціальностей у Німеччині сформульовано як у чоловічій, так
і в жіночій формі, а останніми роками до широкого вжитку ввійшли і жіночі форми на позначення важливих державних
посад, як-то die Bundeskanzlerin, юридична мова все ще не вводить жіночих форм для всіх вказівок на особу. На опрацьованому матеріалі форми ГНЧР склали найбільшу кількість серед всіх форм вказівки на гендер.
Явище ГНЧР є також дуже поширеним і в українській мові загалом та її юридичній підмові, зокрема. Так, воно часто
зустрічається в Конституції України:
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство (Стаття 25);
Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань
(Стаття 27);
Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний
вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом (Стаття 33) [3].
Отже, вживання ГНЧР є притаманним юридичному дискурсу як у німецькій, так і в українській мові. Попри зростання
ваги гендерної політики та прагнення феміністок до повного подолання гендерної асиметрії в мові, на сьогодні складно
уявити юридичну мову без вжитку форм ГНЧР, який забезпечує, з одного боку, лаконічність висловлювання, з іншого –
продовження мовних традицій юридичної підмови.
Друге місце серед засобів вказівки на стать займає за частотою вживання в опрацьованому матеріалі форма eine
Person, тобто особа. Цей вираз широко зустрічається в нормативних документах, представлених у Віснику федеральних
законів. Приміром:
Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird eine Person bestraft, der in einer dazu bestimmten Einrichtung
die Erziehung, Ausbildung oder Betreuung in der Lebensführung von Personen unter achtzehn Jahren anvertraut ist.
Nach Absatz 2 Nummer 2 wird auch bestraft, wer einen in den Absätzen 3 und 4 bezeichneten Inhalt mittels Rundfunk oder
Telemedien einer Person unter achtzehn Jahren oder der Öffentlichkeit zugänglich macht.
Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
an einer Person unter achtzehn Jahren, die sein leiblicher oder rechtlicher Abkömmling ist oder der seines Ehegatten, seines
Lebenspartners oder einer Person, mit der er in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft lebt [4].
Даний вираз зустрічається також і в українській правовій мові:
Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій
іншими органами чи посадовими особами не допускаються (Стаття 124);
Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не
буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (Стаття 62).
Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено
вмотивованого рішення суду про тримання під вартою (Стаття 29) [3].
Лексема «eine Person» більшою мірою, ніж ГНЧР, забезпечує нейтралізацію статевої диференціації в юридичній мовознавства.
Представлені у опрацьованому матеріалі і гендерно нейтральні форми множини іменників, що позначають особи як
жіночої, так і чоловічої статі, теж зустрічаються в німецькомовному юридичному дискурсі. У німецькій мові ці форми
множини представлені більш вузькою семантикою, ніж в українській, що демонструють такі приклади:
Bei Vorliegen der gleichen Qualifikation müssen im Rahmen der Besetzung von Arbeitsplätzen vorrangig berücksichtigt
werden:
Teilzeitbeschäftigte mit Familien- oder Pflegeaufga-ben, die eine Vollzeitbeschäftigung oder eine Erhöhung ihrer wöchentlichen
Arbeitszeit beantragen, sowie
beurlaubte Beschäftigte, die während der Beurlau-bung Familien- oder Pflegeaufgaben wahrgenommen haben und eine
vorzeitige Rückkehr aus der Beurlaubung beantragen [4].
Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних
прав та інтересів (Стаття 36).
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону (Стаття 41).
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Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (Стаття 40) [3].
Очевидно, такі семантичні розбіжності зумовлені певною мірою різницею в можливостях словотвору в німецькій та
українській мові, і спричинюють деякі труднощі при перекладі німецького юридичного тексту українською мовою, адже
такі форми, хоч і можуть бути адекватно відтворені українською мовою, все ж втрачають важливий для сучасної Німеччини компонент гендерної нейтральності.
Крім названих вище форм, на досліджуваному матеріалі зафіксовано також і вжиток спеціальних засобів експліцитної
візуалізації жінки, а саме подвійних форм. Це можуть бути як повні подвійні форми, так і подвійне вживання артиклів,
причому жіноча форма або артикль die стоїть на першому місті:
Die Studierenden sind Beamtinnen und Beamte des Bundeskriminalamts.
Bewerberinnen und Bewerber können eingestellt werden, wenn sie die Voraussetzungen des Bundesbeamtengesetzes und der
Kriminallaufbahnverordnung erfüllen und den besonderen gesundheitlichen Anforderungen gerecht werden, die an Beamtinnen
und Beamte im Polizeivollzugsdienst gestellt werden.
Die oder der Bundesbeauftragte hat der Präsidentin oder dem Präsidenten des Bundestages Mitteilung über Geschenke zu
machen, die sie oder er in Bezug auf das Amt erhält.
Urlaub der Richterinnen und Richter ist ebenso wie Krankheit und Ortsabwesenheit von längerer Dauer als einer Woche
rechtzeitig vorher dem Präsidenten und dem oder der Vorsitzenden ihres Senats anzuzeigen.
Die Richterinnen und Richter sind berechtigt, ihre wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst auszuwählen.
Die Bundesministerin oder der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz kann im Einzelfall die Vertretung
abweichend von dieser Anordnung regeln oder selbst übernehmen.
Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den ihm oder ihr zustehenden Urlaub vor dem Beginn der Elternzeit nicht oder
nicht vollständig erhalten, hat der Arbeitgeber den Resturlaub nach der Elternzeit im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr zu
gewähren.
Die Entscheidung trifft jeweils die oder der Vorsitzende des Senats [4].
Для української мови такі форми не характерні, що призводить до неабияких труднощів при перекладі. Так, відштовхуючись від традицій української юридичної підмови, доцільно перекладати подвійні форми такими двома шляхами:
– форма множини:
Die Bundesministerin oder der Bundesminister – Федеративні міністри;
Die Richterinnen und Richter – Судді.
– форма чоловічого роду:
Die Präsidentin oder der Präsident – Президент.
Такий переклад буде адекатно сприйнятий українським реципієнтом, однак, жоден з названих перекладів не є точним,
адже втрачається важлива семантична складова – цілеспрямована вказівка на жінку, яка чітко сприймається отримувачем
і може зіграти певну роль у розумінні і реакції на такий текст. Якщо екстралінгвістична ситуація вимагає обов’язкового
відтворення цієї вказівки, перекладач може використати подвійну форму і українською мовою, наприклад:
Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin – Працівник або працівниця.
Недолік такого способу перекладу полягає, однак, в тому, що лише незначна частина найменувань осіб має в українській мові жіночі форми. Питання щодо поступового вироблення таких форм в українській мові залишається відкритим і
залежить, на нашу думку, від того, як у нашій країні будуть розгортатися суспільні процеси емансипації жінки.
Отже, дослідження показало, що найбільш вживаним способом вказівки на стать в сучасному офіційному юридичному мовленні Німеччини залишається традиційна патріархальна форма чоловічого роду, який з часом набув гендерної
нетральності. Досить поширеною є також гендерно нейтральна лексема eine Person. Менш поширеними формами вказівки
на стать є вжиток гендрено нейтральних форм множини та подвійних форм. При цьому лише останні з названих способів
вказівки на стать реалізуються засобами експліцитної візуалізації жінки. Форми з так званою «внутрішньою І» не були
виявлені на сторінках опрацьованих 17 випусків Вісника федеральних законів Німеччини. Відтак, проведене дослідження
дозволяє припустити, що німецька юридична підмова на даний момент ще не зазнала істотних трансформацій під впливом
феміністичної мовної критики. Однак, досить частотний вжиток подвійних форм свідчить про те, що такий вплив відбувається, хоча і в менш радикальних мовних формах, ніж це характерно для інших сфер громадського мовлення. Розвиток
представленості гендерного компоненту в юридичній підмові Німеччини вимагає подальших лінгвістичних досліджень.
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КОМПОНЕНТИ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У ГОВОРІННІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
Досліджено теоретичні питання відбору компонентів змісту навчання психологів посередництва у вирішенні конфліктних ситуацій засобами іноземної мови. Проаналізовано доцільність застосування кожного з обраних
компонентів на відповідному етапі процесу посередництва згідно укладеної лінгводидактичної моделі навчання.
Здійснено кореляцію компонентів змісту навчання з специфічними професійними мовленнєвими вміннями психологів
посередників. Детально охарактеризовано зміст та послідовність кожного з компонентів навчання процесу формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у говорінні майбутніх психологів. Названо п’ять
видів мовних знань, п’ять видів знань професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів та п’ять мовленнєвих умінь,
які виступають компонентами змісту навчання іншомовної посередницької мовленнєвої діяльності психологів для
вирішення конфліктних ситуацій.
Ключові слова: компоненти змісту навчання, лінгводидактична модель навчання, професійно орієнтована англомовна компетентність, специфічні професійні мовленнєві вміння, етапи посередницької діяльності, мовні знання
медіатора, знання специфічних мовленнєвих прийомів посередника.
THE COMPONENTS OF THE CONTENT OF TRAINING IN THE FORMATION OF THE PROFESSIONALLY
ORIENTED ENGLISH SPEAKING COMPETENCE OF FUTURE PSYCHOLOGISTS
The theoretical issues of the selection of the components of the content of training future psychologists mediation skills
in resolving conflicts by means of a foreign language have been investigated. The feasibility of all the selected components of
content at the appropriate stage of the mediation process in accordance with the concluded linguo-didactic learning model
has been analyzed. In the process of conflict resolution the mediator’s speech behaviour includes the following issues: 1) listening to information from the conflict parties, e. g. external auditory form of speech, which is characterized by negative emotional coloring and is very situational; 2) understanding the perceived information, e.g. internal analytical form of speech,
which manifests itself in the perception of information and is limited in meaningfulness; 3) clarifying the circumstances of the
conflict, e.g. external dialogic form of speech, which is characterized by spontaneity and irreversibility; 4) perceived refined
understanding of information, e.g. internal analytical form of speech, which is characterized by inductive, deductive and enhanced meaningfulness; 5) search for a compromise resolution to the conflict, e.g. internal analytical form of speech, which
is characterized by analyticity, synthesis, depth and meaningfulness; 6) statement of mediator’s version of the solution to resolve the conflict, e.g. the outer shape of monologue speech in a proposal which is characterized by situation and spontaneity;
7) external monologue and dialogue form of speech as a conversation, characterized by situation, spontaneity and reflexivity; 8) writing mediation agreement e.g. a written form of speech, which is characterized context, compromise and legal
awareness; 9) oral statement of agreement e.g. alternately consensus-monologue form of speech, which is characterized by
consistency and understanding. The correlation of the components of the content of training with specific professional speaking skills of psychologist mediator has been done. The detailed description of the content and sequence of each component of
content in the process of the formation of professionally oriented English language competence in speaking of future psychologists. There are named five types of lexical knowledge of a mediator, five types of mediator’s professional and stylistic speech
techniques and five mediator’s speech skills, taken as components of the content in the process of training future psychologists
foreign language mediation skills for conflict resolution.
Key words: components of the content of training, linguo-didactic learning model, professionally oriented English language competence, specific professional speech skills, stages of mediation, mediator’s language skills, mediator’s knowledge
of specific speech techniques.
КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ГОВОРЕНИИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ
Исследованы теоретические вопросы отбора компонентов содержания обучения психологов посредничеству
в разрешении конфликтных ситуаций средствами иностранного языка. Проанализирована целесообразность применения каждого из избранных компонентов на соответствующем этапе процесса посредничества согласно построенной лингводидактической модели обучения. Осуществлено корреляцию компонентов содержания обучения
со специфическими профессиональными речевыми умениями психологов посредников. Подробно охарактеризованы
содержание и последовательность каждого из компонентов обучения процесса формирования профессионально
ориентированной англоязычной компетентности в говорении будущих психологов. Названы пять видов языковых
знаний, пять видов знаний профессионально-стилистических речевых приемов и пять речевых умений, которые являются компонентами содержания обучения иноязычной посреднической речевой деятельности психологов для решения конфликтных ситуаций.
Ключевые слова: компоненты содержания обучения, лингводидактическая модель обучения, профессионально
ориентированная англоязычная компетентность, специфические профессиональные речевые умения, этапы посреднической деятельности, языковые знания медиатора, знание специфических речевых приемов посредника.

Постановка проблеми. Навчання англомовного професійного мовлення в сучасній методиці навчання іноземних мов
займає чільне місце, оскільки фахівцеві будь-якого профілю необхідно вміти витягати професійну інформацію з автентичних першоджерел, використовувати її для вдосконалення своєї професійної діяльності; а також, оперувати професійними
знаннями засобів англійської мови в будь-яких виробничих ситуаціях. В рамках нашого дослідження такими виробничими ситуаціями будуть різні конфлікти, що виникають у процесі виховання і навчання підлітків, а вирішувати їх будуть
фахівці-психологи засобами іноземної мови.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність розробки методики формування професійно орієнтованої
англомовної компетентності в говорінні майбутніх психологів, зобов’язує до визначення всіх компонентів процесу навчання. Виходячи з проведеного нами аналізу науково-методичної літератури, на думку провідних вчених-дидактів
(В. І. Загвязінскій, Ю. К. Бабанський, С. У. Гончаренко, В. В. Краєвський, М. М. Скаткін, І. Я. Лернер, Р. Ю. Мартинова)
ланками будь-якого процесу навчання є: цілі навчання, елементи предмета навчання, компоненти змісту навчання, методи
і засоби навчання, а також, контроль результатів навчання [4; 1; 5]. При визначенні специфіки цих ланок стосовно до досліджуваного предмета, виявиться методика його навчання, тобто система вправ, що забезпечує досягнення висунутих цілей.
© І. Ю. Левчик, 2015
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Метою статті є визначення компонентів змісту навчання в якості ключових ланок процесу формування в майбутніх
психологів професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні.
Виклад основного матеріалу. Враховуючи, що на даному етапі наше дослідження цілей навчання, елементів предмету навчання, методів і контролю результатів навчання професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні
майбутніх психологів вже знайшло своє відображення в декількох наукових публікаціях, то наступними ланками процесу
навчання є компоненти змісту навчання.
Із результатів дидактичних досліджень відомо, що домінуюча роль у подвоєнні змісту будь-якого навчального предмета належить таким його компонентам, як знання, навички і вміння. Вони перетворюють незнайоме у знайоме, незрозуміле в осмислене,несформоване у сформоване, неможливе для застосування у можливе для використання на практиці.
Аж ніяк не заперечуючи правомірності цих компонентів для засвоєння іноземної мови з метою іншомовної комунікації, скажемо, що для навчання психологів посередництва у вирішенні конфліктних ситуацій засобами іноземної мови
вони не підходять повною мірою для їх подання; зокрема у послідовності їхньої реалізації. Так, наприклад, першим компонентом Р. Ю. Мартинова вважає знання окремих мовних явищ: лексем або граматичних конструкцій [7, с. 158–159].
У нашому випадку сприйняття суті конфлікту не може здійсниться на основі якого-небудь слова чи фрази, нехай навіть
ключових. Припустимо, з конфліктної ситуації психологові відомо ключову фразу (речення) «Саша забрав у Віті пенал і
зламав його». Із змісту цієї фрази психологові відомо лише факт того, що трапилося, учасники і предмет конфлікту, але
приступати до вирішення конфлікту на цій підставі також неможливо. Фахівцеві залишаються невідомими багато обставин цього конфлікту, а найголовніше – причина його виникнення. Висловити цю об’ємну інформацію одним реченням не
можна. Звідси випливає висновок, що одиницею мовлення у навчанні вирішенню конфліктних ситуацій іноземною мовою
речення бути не може. Ймовірно, що психологу потрібна така інформація про конфліктну ситуацію, яка може бути викладена в кількох пов’язаних за змістом реченнях, які утворять текст.
Багато вчених давно прийшли до ідеї «первинності» тексту в процесі іншомовного навчання. Адже в процесі комунікації ми говоримо не окремими розрізненими реченнями, а цілими текстами; крім того, текст отримує дослідник як вихідний матеріал для аналізу. Це особливо стосується спонтанних мовних текстів, якими обмінюються комуніканти в процесі
спілкування. У них розподіл на діалог і монолог виявляється умовним. І навіть з навчальною метою практично неможливо
дати рекомендації щодо методичного структурування мови.
Безумовно, психологові для осмислення суті конфлікту легше було би прослухати інформацію про подію, що трапилася у
вигляді монологу. Але такий варіант отримання інформації можливий далеко не завжди. Найчастіше обидві сторони конфлікту, тим більше перебуваючи під впливом негативних емоцій, намагаються навперебій повідомити фахівцеві те, що сталося. У
таких умовах сприйняття текст виявляється не лише різним за формами мовлення, а й нестандартним у своєму лінгвістичному
вираженні. Адже він містить метафори, гіперболи, порівняння, сленг і чимало інших специфічних лінгвістичних явищ.
До цієї діяльності, як випливає зі сказаного, будуть входити вміння смислового дешифрування інформації на основі
мовної та контекстуальної здогадки незнайомих і нестандартних мовних явищ і лише у разі утруднення в розумінні таких
озвучених або написаних текстів психолог може звернутися до двомовного словника за допомогою в розкритті сенсу досліджуваного мовлення. Запис таких складних мовних явищ з їх перекладом рідною мовою буде співвідноситися з надбанням знань мовного матеріалу щодо теми конфлікту, необхідних для первинних умінь, що виявиться першим компонентом
змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.
Крім того, психолог посередник має володіти рядом професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів для завоювання
довіри клієнтів, налаштування їх на робочий лад та й загалом вміти виразити повагу і ввічливість засобами англійської
мови. Знання професійних та загально-риторичних прийомів у спілкуванні на початковому етапі посередництва виступає
другим компонентом змісту навчання пропонованої лінгводидактичної моделі.
Сприйняття і осмислення суті первинної інформації, отриманої від сторін конфлікту в усному або письмовому вигляді
з усіма можливими смисловими і мовними труднощами буде співвідноситися з третім компонентом змісту навчання
іноземної мови майбутніх психологів. Назвемо цей компонент первинним (ознайомчим) мовленнєвим вмінням. Відразу
вкажемо, що тут ми не дотримуємося визначення тих дидактів, які під первинними уміннями вважають перші тренувальні
дії щодо використання знань [3; 6]. Такі первинні вміння за їх певного тренування переходили у сформовані навички, що
асоціюється в іноземній мові із засвоєнням мовного матеріалу.
Ми ж назвали первинні вміння «смисловими», щоб відзначити їхню відмінність від мовного тренування і цим надати
їм рівня повноцінної мовленнєвої діяльності.
Однак, враховуючи те, що ознайомлення з суттю конфлікту продовжується бесідою з кожним з опонентів, нам належить навчити фахівців виявляти з таких бесід якомога більше додаткової інформації. Знання мовного матеріалу щодо
граматичних засобів уточнення отриманої інформації іноземною мовою є необхідною передумовою розвитку відповідного мовленнєвого вміння посередника та виступає четвертим компонентом змісту навчання.
Способами виявлення інформації, згідно з рекомендаціями А. М. Гірника, є техніка активного слухання, яка здійснюється на даному етапі посередництва за допомогою прийомів уточнення і перифразування [2]. Звідси випливає, що п’ятим
компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів є знання названих риторичних прийомів конкретизації сприйнятої інформації.
Для реалізації таких професійних дій на етапі уточнення додаткових обставин конфліктної ситуації і власне позицій
сторін суперечки засобами англійської мови фахівцю необхідно володіти уточнюючим мовленнєвим вмінням, яке ми
будемо вважати шостим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.
Оскільки вирішення конфлікту продовжується шляхом вибору конфліктуючими сторонами одного з конструктивних
варіантів вирішення суперечки, запропонованих учасниками під час накопичення «банку ідей», то як і раніше, фахівцю не
вистачатиме його колишнього словникового запасу, тому він буде поповнювати його мовним матеріалом з першоджерел,
а також з різноманітних двомовних словників: фразеологічних, тлумачних і т. д. Таким чином, ці мовні знання будемо вважати знаннями мовного матеріалу щодо лексико-граматичних засобів вираження додаткової інформації, тобто сьомим
компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.
Знання професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів проведення «мозкового штурму» з метою генерування якомога більшої кількості ідей для примирення допоможе посереднику у процесі інформативно-селекційного етапу посередництва та посідає місце восьмого компоненту змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.
Більше того, студентам-психологам необхідно навчиться моделювати конструктивні варіанти примирення і виражати
їх у завершених текстах. Звідси випливає, що дев’ятим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психо-
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логів є альтернативне мовленнєве вміння. Воно полягає в здатності створення посередником власних однотипних за формою, але різнотипних за змістом текстів, які розкривають можливість примирення щодо поточного спору. Для створення
таких текстів фахівцеві доведеться звертатися до першоджерел педагогічного, соціологічного і навіть художнього змісту,
де на прикладах поведінки героїв відомих творів чи реально існуючих особистостей нашого часу психолог зможе показати
конфліктуючим сторонам способи виходу із ситуації.
Отримавши компромісні варіанти вирішення спірного питання, опоненти повинні вибрати один з них, для чого їм
необхідно прийти в своїй свідомості до бажання перемир’я. У багатьох спірних ситуаціях сторони конфлікту тривалий
час залишаються на своїх позиціях. У такому разі майстерність посередника полягає в тому, щоб мотивувати сторони до
ухвали взаємовигідного рішення.
Для реалізації названого виду мовлення студентів потрібні знання відповідного мовного матеріалу щодо лексико-граматичних засобів вираження переконуючого впливу на поведінку сторін конфлікту, що є десятим компонентом змісту
навчання описуваної моделі і, крім того, посереднику слід володіти професійно-стилістичними прийомами емпатії та
валідації, а також такими загально риторичними, як: 1) аргумент по суті, тобто аргумент, заснований на логічних доказах і фактах; 2) аргумент до людини, тобто апеляція до почуттів людини і доводи до етосу його (стійким стереотипам);
3) алегорія, тобто іносказання, розгорнуте уподібнення, що складається у систему натяків, прямий сенс не втрачається, а
доповнюється символічним тлумаченням; 4) анафора, тобто повтор слів на початку суміжних відрізків мовлення; 5) антитеза, тобто порівняння, засноване на контрасті; 6) аргумент – спосіб переконання; 7) гемінація, тобто дворазовий повтор
слів для посилення словесного наголосу; 8) гіпербола, тобто перебільшення; 9) інверсія, тобто така побудова речення, де
бажаному слову надається його більше значення за рахунок зміни порядку слів у реченні (він образив свого товариша – це
він, хто образив свого товариша); 10) корекція, тобто вид ампліфікації, коли оратор як би перебиває себе, щоб змінити
мову (я тобі вже 10 разів говорив – ні, 100 разів говорив, що так не можна!); 11) метафора, тобто вживання слова у переносному значенні на основі асоціації за подібністю;12) синтаксичний паралелізм, тобто повторення однотипних синтаксичних одиниць в однотипних синтаксичних позиціях (ти– мені, я – тобі, діти будують для задоволення, ви будуєте для
дітей); 13) сугестія, тобто вплив на людину, що призводить до появи у неї поза волею певного почуття, стану, поведінки,
безпосередньо не наступного з прийнятих нею норм і принципів дії.
Всі названі професійно-стилістичні і загально-риторичні прийоми, які є одинадцятим компонентом змісту навчання
в лінгводидактичній моделі формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх психологів, прийнято називати еристикою, тобто мистецтвом здобувати перемогу в суперечці. В агональній риториці це є одним із способів створення діалогічного дискурсу з метою одержання перемоги, а в даному випадку – формою переконання людини
у прийнятті компромісного рішення шляхом використання вищеназваних прийомів.
У зв’язку з тим, що мовлення психолога не може характеризуватися лише як інформативно достатнє, а повинно включати в себе елементи переконання, тобто специфічні риторичні обороти, тактичні прийоми, сугестивні елементи і приклади з подібних життєвих ситуацій, наступний вид мовленнєвого вміння назвемо «переконуючим» і вважатимемо його
дванадцятим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.
Переконавшись у доцільності вибору конструктивного рішення, опоненти опиняються перед фактом необхідності
складання письмової домовленості, в якій будуть враховуватися інтереси кожної сторони, а також права та обов’язки
учасників договору і правові можливості його розірвання. Для здійснення цього виду професійної діяльності засобами
іноземної мови психологу-посереднику слід мати знання мовного матеріалу щодо лексико-граматичних засобів вираження письмового ділового мовлення, що є тринадцятим компонентом змісту навчання в описуваній моделі навчання.
Медіативна договірна угода складається у письмовій формі, а це вимагає умінь ділової іноземної мови, специфічно зумовленої змістом предмета суперечки та знання професійно-стилістичного прийому резюмування для підсумування того, що
сказали учасники медіації, формулювання висновків із почутого на завершальному етапі процесу залагодження конфліктної
ситуації. Названі мовленнєві прийоми є чотирнадцятим компонентом змісту навчання іноземної мови майбутніх психологів.
У процесі завершення переговорів сторони формулюють з допомогою посередника зміст угоди й оформляють його
протоколом або викладають у письмовій формі. Якщо ж конфліктні ситуації вирішуються не на професійному, а на побутовому рівні, наприклад, між учнями класу, студентами групи, викладачами та їх вихованцями, то миротворчі дії відбуваються в усній формі на основі заключних висловлювань обох сторін. За таких обставин мова психолога набуває відтінку
спонтанності, адже він не може передбачити фізичну і мовленнєву поведінку сторін.
Зі сказаного випливає, що п’ятнадцятий компонент змісту навчання ‒ договірне мовленнєве вміння містить два види
мовленнєвих дій: письмове підготоване мовлення (письмовий договір) та усне спонтанно-регулятивне мовлення (внесення
в договір зауважень сторін).
Для реалізації першого напрямку позначеного вміння студентам необхідно засвоїти формули письмовій ділового мовлення договірного характеру – такі, як предмет договору, обов’язки сторін, забезпечувати належні умови його виконання.
Для реалізації другого напрямку розглянутого уміння в студентів треба виробити навички спонтанного говоріння, тобто
миттєвої мовленнєвої реакції на поведінку комунікантів.
Висновки. Таким чином, компонентами змісту навчання іншомовної посередницької мовленнєвої діяльності психологів для вирішення конфліктних ситуацій є: 1) п’ять видів мовних знань: а) мовного матеріалу щодо теми конфлікту; б)
мовного матеріалу щодо граматичних засобів уточнення інформації; в) мовного матеріалу щодо лексико-граматичних
засобів вираження додаткової інформації; г) мовного матеріалу щодо лексико-граматичних та стилістичних засобів вираження переконувального впливу на поведінку сторін; д) мовний матеріал щодо вираження письмового ділового (документального) мовлення; 2) п’ять видів знань професійно-стилістичних мовленнєвих прийомів: а) завоювання довіри та прихильності сторін конфлікту, знання загальних формул ввічливості; б) уточнення, перефразування сприйнятої інформації;
в) генерування нових ідей, заохочення до співпраці; г) емпатії, валідації та переконання співрозмовника; д) резюмування
та ділового мовлення; 3) п’ять мовленнєвих умінь: первинне (ознайомче), уточнююче, альтернативне, переконуюче й договірне, останнє поділяється на підготоване і спонтанне.
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МОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ВІДПОВІДНО ДО БОЛОНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Стаття присвячена актуальному на сьогодні питанню мовної підготовки студентів юридичних спеціальностей
на засадах кредитно-модульної системи Болонського процесу освіти. Зазначено, що пріоритетним завданням вищої
школи в Україні є підготовка компетентного спеціаліста – особистості, яка має високий рівень комунікативної
компетенції. Досліджено завдання, методи і форми навчальної дисципліни «Українська мова (за правознавчим спрямуванням)». Окреслено шляхи формування мовної компетенції майбутніх юристів. Запропоновано ряд вправ для удосконалення мовної культури студентів з урахуванням правової специфіки.
Ключові слова: мовна підготовка, мовна компетенція, Болонський процес освіти, українська мова за правознавчим спрямуванням, культура мовлення, мовні засоби, юридична термінологія, юридичні документи, реквізити документів, професійне сп
LANGUAGE TRAINING LAW STUDENTS IN ACCORDANCE WITH THE BOLOGNA SYSTEM OF EDUCATION
The article is devoted relevant to the issue of language training law students on the basis of credit-module system of
education the Bologna process. Indicated that a priority of higher education in Ukraine is preparing a knowledgeable -osobystosti which has a high level of communicative competence, which is the basis for the formation of all other individual
and professional competencies in particular. Researched objectives, methods and forms of the course «Ukrainian language
(jurisprudential direction). Outlined ways of forming language competence of future lawyers. A series of exercises to improve
students’ language culture considering the legal circumstances. Effective is a combination of exercise as reproductive character, performing the function of a trial, and creative, promoting active self-help terminological vocabulary according to
professional situation.
Emphasized the importance of gaining skills Writing of various types, including businesses. The student should well know
all the details of the document and be able to execute them correctly and place. This should be based on the general provisions
of the State unified documentation.
It is concluded that the problems of language training future lawyers is extremely important because search of perfect linguistic form to implement legal content is relevant scientific challenge for experts in the field of lawmaking, because the quality of the formulation of legal rules on the quality of the legislative text, its compliance with basic linguistic criteria depends
on the accuracy of interpretation and understanding of the law, justice and unambiguous legal and regulatory decisions.
Keywords: language training, language competence, Bologna education Ukrainian language jurisprudential orientation,
speech culture, linguistic resources, legal terminology, legal documents, information documents, professional communication.
ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С
БОЛОНСКОЙ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена актуальному на сегодня вопросу языковой подготовки студентов юридических специальностей на основе кредитно-модульной системы Болонского процесса образования. Отмечено, что приоритетной задачей высшей школы в Украине является подготовка компетентного специалиста – личности, которая имеет высокий
уровень коммуникативной компетенции. Исследованы задачи, методы и формы учебной дисциплины « Украинский
язык (по правоведческому направлению). Определены пути формирования языковой компетенции будущих юристов.
Предложен ряд упражнений для совершенствования языковой культуры студентов с учетом правовой специфики.
Ключевые слова: языковая подготовка, языковая компетенция, Болонский процесс образования, украинский
язык по правоведческому направлению, культура речи, языковые средства, юридическая терминология, юридические
документы, реквизиты документов, профессиональное общение.

Сучасне українське суспільство, яке намагається побудувати розвинену правову державу, потребує підготовки кваліфікованих правознавців, які будуть досконало, на високому науковому та професійному рівні володіти державною мовою.
Сучасний юрист мусить володіти як писемним, так і усним діловим мовленням, мати високу культуру мовлення, знати
мовні норми, лексичне багатство та стилістичну різноманітність сучасної української літературної мови, вміти кваліфіковано й грамотно укладати документи. Багато залежить від самої особистості, її розвитку, ерудованості, комунікабельності,
норм поведінки тощо. Тому метою нашої статті буде з’ясування особливостей мовної підготовки майбутніх юристів у
вищих навчальних закладах.
Теоретичною основою дослідження стали провідні ідеї дидактів і методистів щодо комунікативно-діяльнісного підходу до навчання мови (М. Вашуленко, І. П. Ґудзик, О. Дудников, Т. Ладиженська, В. Мельничайко, Н. Пашківська,
М. Пентилюк, К. Плиско, М. Скаткін, Л. Скуратівський, А. Супрун, Л. Федоренко, О. Хорошковська, Г. Шелехова та ін.)
та праці в галузі функціональної практичної стилістики (А. Коваль, М. Кожина, Л. Мацько, М. Стельмахович, М. Пентилюк та ін.), дидактичні положення щодо організації навчального процесу у вищій школі (А. Алексюк, С. Архангельський,
Ю. Бабанський, В. Вергасов, І. Дроздова та ін.).
В умовах орієнтації вищої освіти на всебічний і гармонійний розвиток особистості, посилення зв’язку змісту навчання
з обраною професією особливого значення для формування мовної й мовленнєвої компетенції студентів набуває вдосконалення змісту вищої освіти [2, с. 1].
© О. А. Лисенко, 2015
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Відповідно до Закону «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Державного стандарту вищої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (ЗЄР) пріоритетним завданням вищої школи в Україні є підготовка компетентного спеціаліста – особистості, яка має високий рівень комунікативної компетенції, що є основою формування всіх інших компетенцій індивідууму й професійної зокрема. Багатогранність і багатовекторність поняття мовної
освіти обумовлює виділення двох провідних напрямів, що визначають вивчення української та іноземних мов. Процес
мовної підготовки фахівців у немовних вищих навчальних закладах передбачає засвоєння фахової лексики й термінології,
що здійснюється, насамперед, на заняттях з вивчення мов за професійним спрямуванням – української та іноземної (англійської) [1, с. 2].
Професійна підготовка правознавця згідно з Болонською системою навчання передбачає опанування комплексу різних
дисциплін, зокрема української мови (за правознавчим спрямуванням). Вивчення дисципліни здійснюється протягом двох
семестрів на засадах кредитно-модульної системи й забезпечується читанням лекцій, проведенням практичних занять,
консультацій, самостійною роботою студентів, виконанням модульних контрольних робіт, складання заліку та екзамену.
Однією з найважливіших якостей мовної компетенції особистості, якою вона оволодіває як у процесі природної комунікації, так і спеціально організованого навчання, є комунікативна компетенція [3, с. 1]. Тому метою навчальної дисципліни є формування мовної компетентності майбутніх юристів, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та
спонукає до самореалізації, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування
професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця, вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів,
оволодіння культурою усного та писемного фахового спілкування, сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння
лексики та термінології юридичного фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів.
Слід підкреслити, що фахова мова правника ґрунтується на законах української мови, на її лексичних, морфологічних
та синтаксичних нормах. Мовні засоби, що використовуються в професійному мовленні, досить різноманітні, тому потрібно дотримуватись певних вимог щодо їх використання в різних ситуаціях правової діяльності.
Правознавцю необхідно серйозно ставитися до вивчення мови, оскільки в ній знаходить відбиття національний спосіб
мислення кожного народу. Потрібно постійно збагачувати й поглиблювати свої знання мови народу, інтереси якого покликаний захищати юрист. Умовою успішної мовної підготовки студентів є опрацювання навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, правопису української мови, різних типів словників, довідкової літератури та іншої наукової і
навчально-методичної літератури.
Творча активність правового мислення юристів полягає у створенні особливої мови як знакової системи, яка служить
засобом вираження правових понять, професійного спілкування, передачі професійного знання [4, с. 18]. Слід відзначити,
що мова є тим першоелементом, за допомогою якого виробляється право як система загальнообов’язкових соціальних
норм. Саме в мовних знаках і конструкціях репрезентуються правові поняття й категорії, правові норми й приписи. Тому
треба навчити студентів подавати характеристику мовних засобів законодавчих актів, виділяти специфічні ознаки законодавчого тексту на лексичному, семантичному, граматичному та стилістичному рівнях.
Вивчення навчальної дисципліни передбачає, що студенти повинні:
– ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;
– правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки
для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;
– сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового та наукового стилів;
– створювати наукові тексти юридичного спрямування, складати план, конспект, писати реферати тощо, вести необхідні нотатки, готувати виписки відповідно до поставленої мети:
– укладати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;
– послуговуватись лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.
Передусім, слід відзначити активний і гнучкий характер модульного навчання, який сприяв організації свідомо-практичної мовленнєвої діяльності студентів, а з-поміж основних видів навчальної діяльності надав перевагу самостійній і
навчально-дослідницькій. Дієвим виявився принцип інтегрування навчального матеріалу за змістовими модулями, внаслідок чого в межах кожного модуля було визначено найдоцільніші види і форми навчання. Доцільним є також застосування вправ порівняльно-зіставного типу, що допомагають студентам відчути специфіку наукових понять, ілюструють
особливості нормативного фахового мовлення порівняно з розмовно-побутовим.
Працюючи над збагаченням лексичного запасу студентів юридичних спеціальностей професійною термінологією,
необхідно звертати увагу на особливості вимови та правопису юридичних термінів; їх походження та значення; структурні особливості; доречність використання термінів та професіоналізмів у різних мовних ситуаціях; вживання термінівсинонімів (дублетів – власне українського слова та інтернаціоналізма) у фахових текстах; особливості перекладу стійких
термінологічних сполук, що не мають точних українських відповідників та ін. Застосування таких видів роботи допоможе
студентам уникати калькування при перекладі фахової літератури та написанні текстів професійного спрямування, зорієнтує на вживання нормативних форм термінолексем та фахових фразеологічних терміносполучень.
Ефективним є поєднання вправ як репродуктивного характеру, що виконують ознайомлювальну функцію, так і творчих, що сприяють активному самостійному використанню термінологічної лексики відповідно до професійної ситуації.
Серед великої кількості репродуктивних вправ ефективним є використання наступних:1) дати тлумачення фаховим
термінам; 2) дібрати терміни до запропонованих визначень; 3) скласти термінологічний словник до тексту з фахового підручника; 4) дібрати українські відповідники до запозичених термінів; 5) визначити походження термінів.
Вправи творчого спрямування повинні бути складнішими і передбачати більшу самостійність студента при їх виконанні, наприклад: 1) за допомогою фахових словників з’ясувати значення термінів, добрати приклади їх уживання в
юридичних текстах; 2) за допомогою словника іншомовних слів визначити, з якої мови запозичено юридичний термін;
3) у законодавчих актах знайти кодифіковані терміни, подати їх дефініцію; 4) проаналізувати мовні засоби фахових документів; 5) скласти усне висловлювання правознавчого спрямування, використовуючи професійну термінологію; 6) відредагувати тексти юридичних документів.
Одним із необхідних компонентів мовної компетенції юриста є вміння й навички укладання документів різного типу,
зокрема загальних та юридичних. Для цього необхідними є знання норм діловодства, володіння офіційно-діловим стилем
та практичними навичками писемного спілкування.
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Особливу увагу необхідно приділити укладанню юридичних документів, уміти правильно добирати мовні засоби відповідно до норм офіційно-ділового стилю, послуговуватися лексикографічними джерелами та іншою допоміжною довідковою літературою.
Студентові треба знати, що оформлення документів передбачає застосування уніфікованих стандартних форм. Як правило, це бланки або зразки ділових паперів, в яких міститься не лише повторювана інформація, а й типові особливості конкретного виду документа, пов’язані як з розміщенням реквізитів документа, його форми, так і з самим змістом документа.
Для виконання поставлених завдань до кожного практичного заняття добираються різні усні та письмові завдання,
виконання яких повинно закріпити на практиці засвоєні теоретичні знання і навіть доповнити їх. Закріплення матеріалу
здійснюється через систему вправ та організацію самостійної роботи зі словниками та іншою довідковою літературою:
відмінювання прізвищ, імен, по батькові, правопис іменників,числівників, прислівників, власних назв, редагування юридичних текстів. Особлива увага приділяється практичній роботі з юридичними термінами, наприклад: знайти дефініції
термінів у законодавчих актах, з’ясувати значення юридичних термінів за словниками різних типів, визначити походження та способи творення термінів.
Під час вивчення курсу «Українська мова (за правознавчим спрямуванням)» програмою передбачається робота, скерована на підвищення культури мовлення. Студентам пропонується виконати творчі завдання на розвиток мовлення, наприклад: змоделювати комунікативні ситуації службового мовного етикету, підготувати публічний виступ на актуальну
правову тематику, підібрати до запропонованих слів синоніми, пароніми, омоніми, увести їх до речень, знайти помилкове
вживання слів, словосполучень у юридичних текстах.
Важливою є організація самостійної роботи студентів, яка спрямована на поглиблення й систематизацію знань, розширення ерудиції майбутніх юристів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи.
З цією метою у своїй роботі студентам необхідно поєднувати закріплення теоретичного матеріалу, отриманого на
лекціях, із засвоєнням матеріалу, що був опанований у процесі підготовки до практичних занять, його систематизації та
застосуванні при аналізі конкретних мовних явищ.
У висновку слід зазначити, що проблеми мовної підготовки майбутніх юристів є надзвичайно важливими, оскільки
пошук досконалої мовної форми для втілення правового змісту є актуальним науковим завданням для фахівців у галузі
правотворчості, адже від якості формулювання правових норм, від якості всього законодавчого тексту, його відповідності
основним мовним критеріям залежать правильність розуміння й тлумачення закону, однозначність і справедливість нормативно-правових рішень.
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Фразеологізми з дієсловами руху як лінгводидактичний матеріал
у курсі української мови як іноземної
У статті зосереджено увагу на фразеологізмах з дієсловами руху – навчальному матеріалі в курсі УМІ, завдяки
якому можна на будь-якому етапі вивчення мови значно ефективніше працювати зі студентами-іноземцями, швидше очікувати досягнення ними бажаного комунікативного рівня, більш природно і невимушено (з прив’язкою до теми
і ситуації) організовувати навчальний процес, щоб студенти якнайшвидше подолали мовний бар’єр, були активними
співрозмовниками, готовими до живого спілкування в чужомовному середовищі. Обґрунтовано важливість залучення фразеологізмів до навчального курсу УМІ з урахуванням основних функцій – інформативної, накопичувальної,
комунікативної, культурознавчої, психологічної, – властивих стійким висловам. В статті зроблено акцент на тому,
що фразеологізми з дієсловами руху і цілісно, і компонентно (з виокремленням дієслів руху) є дуже важливим навчальним матеріалом, на який слід зважати при виборі навчального забезпечення. В цьому дослідженні на прикладі трьох
текстів (з дотекстовими та післятекстовими вправами) для початкового рівня навчання УМІ показано як можна
ефективно працювати з фразеологізмами, використовуючи весь потенціал цих одиниць. Запропоновано розглянути
систему занять з вивчення фразеологічного матеріалу для студентів-філологів.
Ключові слова: українська мова як іноземна, фразеологізми з дієсловами руху, стійкі вислови.
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH VERBS OF MOTION AS MATERIAL IN COURSE OF UKRAINIAN AS
FOREIGN
In the article attention is concentrated on phraseological units with the verbs of motion – educational material in a course
due to that it is possible on any stage of study of language considerably more effective to work with students-foreigners,
quicker to expect an achievement by them desirable communicative level, more naturally and naturally (with attachment to
the theme and situation) to organize an educational process, that students overcame a language barrier as quick as possible,
were active interlocutors ready to live interaction in a for eignenvironment. Importance of bringing in of phraseological units
is reasonable to the educational course taking into account basic functions – informing, story, communicative, psychological, – peculiar top roof expressions. In the article an accent is done on that phraseological units with the verbs of motion and
integrally, and component (with the selection of verbs of motion) is very important educational material on that it follows to
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take into account at the choice of the educational providing. In this research on the example of three texts. It is suggested to
consider the system of employments after the study of phraseology material for students-philologists.
Keywords: Ukrainian as a foreign language, phraseological units with the verbs of motion, proof expressions.
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ГЛАГОЛАМИ ДВИЖЕНИЯ КАК ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ В КУРСЕ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
В статье сосредоточено внимание на фразеологизмах с глаголами движения – учебном материале в курсе украинского языка как иностранного, благодаря которому можно на любом этапе изучения языка значительно эффективнее работать со студентами-иностранцами, быстрее ожидать достижения ими желательного коммуникативного уровня, более естественно и непринужденно (с привязкой к теме и ситуации) организовывать учебный
процесс, чтобы студенты как можно быстрее преодолели языковой барьер, были активными собеседниками, готовыми к живому общению в иноязычной среде. Обоснована важность привлечения фразеологизмов к учебному
курсу с учетом главных функций, свойственных стойким высказываниям. В статье сделан акцент на том, что
фразеологизмы с глаголами движения и целостно, и частично (с выделением глаголов движения) является очень
важным учебным материалом, который следует учитывать при выборе учебного обеспечения. В этом исследовании
на примере трех текстов для начального уровня изучения украинского языка как иностранного показано как можно
эффективно работать с фразеологизмами, используя весь потенциал этих единиц. Предложено рассмотреть систему занятий по изучению фразеологического материала для студентов-филологов.
Ключевые слова: украинский язык как иностранный, фразеологизмы с глаголами движения, стойкие высказывания.

Зацікавлення фразеологією, яке проявляють студенти-іноземці, отримавши базові знання з української мови, цілком
закономірне. Кожен, хто хоче добре оволодіти іноземною мовою, прагне наблизити своє мовлення до розмовного рівня
носіїв цієї мови. А це передбачає вільне і доцільне використання в мовленні фразеологічних одиниць. Часто потребу в
знаннях із фразеології студенти усвідомлюють лише після спроб «вільної» комунікації з носіями мови. Тому фахівці
рекомендують вводити стійкі вислови в навчальний процес, але поступово: студент-нефілолог здатний активно засвоїти
лише 2-3 фраземи за 1 навчальний тиждень. Методисти пропонують поєднувати (де це можливо) стійкі вислови зі змістом
кожного конкретного навчального тексту, який вивчають іноземці. Загалом бажано відбирати матеріал, який розкривав би
прямі й переносні значення фразеологічних одиниць, а також створювати ситуації, в яких доречним було б використання
певних стійких висловів [1, с. 80].
Не лише у фразеології, а й у граматиці відбиваються своєрідні риси національної мови. Граматичні засоби також мають здатність віддзеркалювати спосіб мислення й світосприйняття народу, вони сприяють точному відтворенню думки.
Граматичні закони і правила виводяться з конкретних мовних фактів, з мовленнєвої практики народу. Основні поняття
граматики, вироблені багатьма поколіннями протягом тривалого часу, є узагальненням абстрагуючої мисленнєво-мовленнєвої діяльності [2, с. 196–197]. Тому для швидшого і точнішого розуміння цілісних значень фразеологічних одиниць
таким важливим для іноземців є засвоєння граматичних і інших особливостей компонентів (дієслів руху) фразеологізмів.
Але не слід забувати і про семантичну цінність фразеологічних одиниць з дієсловами руху, про те, що значеннєво вони
охоплюють аспекти найрізноманітнішої тематики.
Очевидним є те, що з переліку досліджуваних фразеологізмів з дієсловами руху (вибірку зроблено зі Словника фразеологізмів української мови [3]) потрібно відібрати, насамперед, найхарактерніші і найуживаніші одиниці, ті, які будуть семантично і компонентно відносно прозорими. Такими можемо вважати наступні стійкі вислови: без штанів під стіл бігати;
бігати очима; вести/вивести за двері; вести до вінця; високо нести голову; водити за чуприну; водити на мотузці; водити
очима; і вусом не вести/не повести; іти/піти війною; іти/піти в народ; іти/піти в хід; іти/піти в сиру землю; іти/піти до
вінця; іти/піти до чорта; іти/піти за водою; іти/піти з торбами; іти/піти на той світ; летіти/налетіти, як мухи на мед; летіти/
полетіти стрілою; летіти/полетіти у прірву; лізти в воду, не знаючи броду; лізти/залізти в петлю; лізти не в своє діло; нести
свій хрест; нести тягар на своїх плечах; носити на руках; пливти/припливти до рук; рачки лазити; у чужі кишені лазити;
ходити догори ногами; хоч крізь землю йти; як за водою йти; як на крилах летіти. Ці фразеологізми назагал є більш-менш
чіткими виразниками мовної інтуїції українців.
Оскільки значна частина досліджуваних фразеологізмів позначає особливості характеру людини, то доцільною буде
спроба розробити вправи саме з цими фразеологічними одиницями.
На початковому рівні вивчення української мови як іноземної відібрані фразеологізми найдоцільніше подавати в мікротексті, пропонуючи дотекстові і післятекстові завдання. Як приклад розглянемо деякі тексти і вправи:
I.
Дотекстові вправи:
1. Пригадайте назви частин тіла та обличчя.
2. З поданого переліку назв частин обличчя позначте ті, які не стосуються жінок: «ніс», «вуса», «підборіддя», «очі»,
«борода», «губи».
3. Підберіть прикметники (означення) до слів з вправи №2.
Зразок: ніс довгий, прямий, кирпатий, великий …
4. Провідміняйте займенники «всі», «цей», «своя».
Текст 1:
У всіх людей є мрії. Часто вони здійснюються, а іноді – ні. Але кожен хоче зробити свою мрію реальністю. І для цього
потрібно працювати. А якщо й вусом не вести, то мрії не допоможуть, бо без праці і терпіння важко досягнути успіху.
Питання до тексту:
1) Що має кожна людина?
2) Чи завжди здійснюються мрії?
3) Чого хоче кожна людина?
4) Що потрібно робити для того, щоб мрія здійснилася?
5) Без чого важко досягнути успіху?
Післятекстові вправи:
1) Знайдіть у тексті нові слова (вислови) і запишіть у свій словничок.
2) Запишіть виділене слово в називному відмінку і утворіть множину.
3) Складіть речення із записаним у словничок фразеологізмом.
4) Складіть речення з поданих слів і виразів:
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і вусом не веде, брат, А, навіть.
5) Напишіть невеликий твір про свого друга та використайте в ньому фразеологізм «і вусом не вести».
II.
Дотекстові вправи:
1) Запишіть слово «характер» у називному відмінку множини і провідміняйте, поєднуючи із займенником «мій».
2) Доберіть до слова «характер» кілька прикметників (означень).
3) Назвіть позитивні риси характеру свого друга.
Текст 2:
Люди мають різні характери. Від характеру залежать їхні вчинки і поведінка. Людина з добрим характером має багато
друзів. А з людиною, яка, наприклад, високо носить голову, ніхто не хоче дружити. Змінити характер дуже важко, але
можна спробувати.
Питання до тексту:
1) Чи люди мають одинакові характери?
2) Що залежить від характерів?
3) Яка людина має багато друзів?
4) А з якою людиною ніхто не хоче дружити?
5) Чи легко змінити характер?
Післятекстові вправи:
1) Знайдіть у тексті нові слова (вислови) і запишіть у свій словничок.
2) Запишіть виділене слово в називному відмінку і утворіть множину.
3) Складіть речення з записаним у словничок фразеологізмом.
4) Складіть речення з хаотично поданих слів і виразів:
наша, завжди, високо носить голову, Оксана;
5) Напишіть невелике оповідання і використайте фразеологізм «високо носити голову».
ІІІ.
Дотекстові вправи:
• Виберіть з переліку слів ті, які характеризують людські стосунки: «конфлікт», «відпочинок», «згода», «свято», «гардероб», «компроміс», «допомога»;
• Поясніть, що таке «дружба»;
• Запишіть слово «ситуація» в називному відмінку множини і провідміняйте;
Текст 3:
Кожна людина має свої погляди на життя. Є ситуації, коли люди конфліктують через різні думки про однакові речі.
Але не потрібно іти війною на когось у таких ситуаціях. Треба спокійно все вирішити, обговорити, щоб не було конфлікту.
Питання до тексту:
1) Чи всі люди мають одинакові погляди на життя?
2) Через що люди конфліктують?
3) Чи потрібно конфліктувати?
4) Що потрібно робити, щоб не було конфлікту?
Післятекстові вправи:
1. Знайдіть у тексті нові слова (вислови) і запишіть у свій словничок.
2. Запишіть виділене слово в називному відмінку і утворіть множину.
3. Складіть речення з записаним у словничок фразеологізмом.
4. Складіть речення із хаотично поданих слів і виразів:
можна, іти війною, не, друга, на.
5. Напишіть невелике оповідання і використайте фразеологізм «іти війною».
Зазначені тексти призначені для опрацювання на початковому етапі вивчення української мови як іноземної, проте
післятекстові завдання до них мають тенденцію до наростання складності. Так, вправа №5 могла б пропонуватися для
самостійної роботи на різних рівнях, від початкового до високого.
Що стосується вивчення фразеологізмів на завершальному етапі, то загалом можна дотримуватися певної кількаетапної системи занять (якщо йдеться про підготовку фахівців – філологів):
1. Повідомлення теоретичних відомостей про українську фразеологію. Обсяг цієї інформації повинен бути невеликим.
Студентів потрібно ознайомити з поняттям «фразеологічна одиниця», з відношенням фраземи до слова і словосполучення, з джерелами виникнення стійких висловів. Важливо вказати на фразеологічні словники.
2. Пояснення нового фразеологічного матеріалу. Потрібно вдало семантизувати новий фразеологізм, який студент
записуватиме у спеціальний словник, що сприятиме запам’ятовуванню. Далі пояснені стійкі вислови розглядатимемо в
контексті.
3. Закріплення вивченого матеріалу. Виконання різних видів вправ [4, с. 128].
В будь-якому випадку залучення фразеологізмів до курсу української мови як іноземної має бути свідомо налаштоване на реалізацію їхніх функцій: інформативної, накопичувальної, комунікативної, культурознавчої та психологічної.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ ТА ФРАЗЕОЛОГІЇ КІНЕМАТОГРАФУ США
У статті розглядаються соціокультурні особливості англомовної лексики та фразеології, що входять до складу
периферійної зони кінематографічної галузі. Периферійна лексика, утворившись внаслідок семантичних модифікацій ядерних одиниць, характеризується значною емоційною забарвленістю, наявністю конотацій, віднесеністю до
певних соціальних реалій, які дозволяють розкрити специфіку мовного середовища певного соціуму та рівень його
культурного розвитку. У ході дослідження аналізуються сучасні лексичні та фразеологічні одиниці лексико-семантичного поля «CINEMA» та наводяться основні механізми їх творення (метафора та метонімія).
Ключові слова: лексикон, периферія, фразеологізм, соціокультурний, лексико-семантичне поле (ЛСП), метафора, метонімія.
Sociocultural peculiarities of cinematographic lexis and phraseology of the USA
The article deals with the sociocultural peculiarities of the English lexis and phraseology that form the periphery of
cinematographic lexicon. Periphery lexis have been formed as a result of semantic modifications of core units. This lexis are
characterized by emotional marking, connotations, belonging to particular social realia that help to reveal the specificity of
the language surrounding of a particular society and the level of its cultural evolution. In the research contemporary lexical
and phraseological units that form the periphery of lexico-semantic field «CINEMA» are analyzed and the main mechanisms
of their forming (metaphor and metonymy) are noted. Due to the process of semantic derivation common literary lexical units
become phraseological ones and thereafter acquire new meanings in the specific field. American cinematography as a kind
of art shows its connection with the society, reveals the worldview of the people, their cultural development. Thus the lexicon
of the particular social group is specific by its nature and all the semantic changes are caused by the people’s consciousness.
Key words: lexicon, periphery, phraseological unit, sociocultural, lexico-semantic field (LSF), metaphor, metonymy.
Социокультурные особенности лексики и фразеологии кинематографа США
В статье рассматриваются социокультурные особенности англоязычной лексики и фразеологии, которые входят в состав периферийной зоны кинематографической сферы. Периферийная лексика, образовавшись вследствие
семантических модификаций ядерных единиц, характеризуется значительной эмоциональной окраской, наличием
коннотаций, принадлежностью к определенным социальным реалиям, которые позволяют раскрыть специфику
языковой среды определенного социума и уровень его культурного развития. В ходе исследования анализируются
современные лексические и фразеологические единицы, которые входят в состав периферийной зоны лексико-семантического поля «CINEMA», и отмечаются основные механизмы их образования (метафора и метонимия).
Ключевые слова: лексикон, периферия, фразеологизм, социокультурный, лексико-семантическое поле (ЛСП), метафора, метонимия.

Мовний лексикон – це «жива», відкрита система, яка постійно рухається та розвивається. Найбільш суттєвих змін
мова зазнає саме на лексичному рівні, який підлягає впливу як внутрішньомовних, так і екстралінгвальних чинників.
Останні безпосередньо пов’язані із соціальними, духовними та культурними факторами – життям суспільства, особливостями його світогляду, культурного розвитку тощо. Ще на початку ХІХ ст. В. фон Гумбольдт констатував нерозривність
таких понять, як «мова» і «народ», «мова» і «культура» [1].
Суттєвого впливу зазнала й англійська мова наприкінці XX – на початку XXI століть. Своє відображення мовні зміни
знайшли більшою мірою на лексичному рівні, оскільки лексикон є відкритою та динамічною мовною системою. Спостерігається поява великої кількості «живих одиниць» мовлення, таких як жаргонізми, сленгізми та ідіоми, що свідчить про
експресивність та демократизацію сучасного суспільства [5, с. 26]. Такі лексичні одиниці привертають увагу лінгвістів,
оскільки позначають закодовану інформацію про специфіку національного світогляду людини, його психологічний стан,
суспільні та політичні зміни тощо.
Мова певних професійних та соціальних груп функціонує та розвивається за тими ж законами, що й загальнолітературна мова. Відтак у професійному лексиконі кіногалузі можна виділити ядерну групу слів – галузеві терміни, та периферійну
– професіоналізми, жаргонізми, сленгізми, оказіоналізми, ідіоматичні вирази тощо. Між ядром та периферією відбувається
розподіл функцій поля: одна частина функцій закріплена за ядром, а інша – за периферією. Між ядерною та периферійною
зонами відсутня чітка межа. Складові елементи поля можуть належати до ядра одного поля, і одночасно бути на периферії
іншого поля [2, c. 8]. Це вкотре свідчить про відкритість лексичної системи, яка відображається на міграції її елементів.
Слід зазначити, що завдяки семантичному зсуву ядерної лексики кінематографічного лексикону, утворюються нові
стилістично забарвлені одиниці, які входять до складу периферійної зони. На відміну від термінологічного корпусу мови,
периферійна лексика частіше підлягає семантичним змінам завдяки мовцям, що вкотре доводить соціальний характер
мови. Цей прошарок лексики характеризується значною емоційною забарвленістю, наявністю конотацій, віднесеністю до
певних соціальних реалій, які дозволяють розкрити специфіку мовного середовища певного соціуму та рівень його культурного розвитку. Необхідність виявлення тенденцій функціонування периферійної лексики спричинює актуальність
нашого дослідження.
Новизну дослідження вбачаємо у визначенні специфічних ознак одиниць лексики та фразеології кінематографу США,
які раніше не були висвітлені в теоретичних працях, пов’язаних із даною проблематикою. Мета статті полягає у висвітленні специфіки сучасної периферійної (жаргонної, сленгової, ідіоматичної) лексики кінематографічної галузі та встановленні зв’язку із соціокультурними реаліями англомовного суспільства. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: відібрати сучасні лексичні та фразеологічні одиниці, які можуть бути віднесені до периферійної
зони лексико-семантичного поля «CINEMA» (далі ЛСП), дати їх тлумачення, проаналізувати механізми творення нових
одиниць та визначити їх соціокультурні специфічні ознаки.
Лексико-семантичне поле «CINEMA» є достатньо рухливою системою, яка постійно поповнюється великою кількістю
лексичних та фразеологічних одиниць. У цій статті буде розглянуто лексичні та фразеологічні одиниці, які позначають
особливості відвідування кіно «по-американські». Відібрані елементи ЛСП «CINEMA» позначають поведінку окремих
людей, і тим самим розкривають соціально-психологічні риси цілого суспільства.
Слід зазначити, що фразеологічні одиниці утворюються внаслідок переосмислення вільних словосполучень або його
компонентів. Фразеологізми – це мовні знаки вторинної номінації [6, с. 290]. Основними механізмами переосмислення
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лексичних одиниць та вільних словосполучень є метафоризація та метонімізація. На думку В.М. Телія, механізм метафоризації полягає в тому, що на основі подібності деяких ознак реалії, вже названої в мові, і реалії, яка позначається,
утворюється новий ідеальний об’єкт – метафорично переосмислене значення імені з метою найменування нової реалії чи
явища або ж створення деякого нового поняття в самому процесі його метафоричного іменування, де нові реалії отримали
лише ім’я, де в акті метафоризації сформувалися і самі нові поняття, які отримали ім’я [7, c. 175].
Важливою ознакою метафор є їхня семантична інформативність, оскільки вони спираються на образи, в яких зашифрована культурна символіка. Метафори здатні відобразити внутрішню природу явища, що вивчається, виявити його додаткові властивості [3, с. 38]. Знання законів пізнання допомагає простежити хід семантичного розвитку слова: рух від
конкретного, як результат живого споглядання, до абстрактного характеризує семантичний розвиток багатьох слів, які
одержують вторинне значення в результаті метафоричної зміни значень [3, с. 46].
Суть механізму метонімії полягає в регулярному або оказіональному переносі назви з одного класу об’єктів або окремого об’єкта на інший клас або окремий предмет, який асоціюється з наявним за суміжністю, прилеглістю, залученістю до
однієї ситуації або перенесення назви з одного предмета на інший, здійснений за ознакою суміжності [3, с. 47].
Таким чином, розглянемо особливості семантичних модифікацій лексичних та фразеологічних одиниць кіногалузі. Починаючи з самих кіноглядачів, слід навести приклад відомого фразеологізму the black sheep, який в межах ЛСП
«CINEMA» зазнав семантичного зсуву. Зокрема свого первинного значення, яке в українській мові має еквівалент «біла
ворона», цей фразеологізм позначає «людину, яка ходить у кіно одна». Слід зазначити, що в межах новоутвореної фразеологічної одиниці відбувається розгалуження значення: одні глядача – «білі ворони» – вдають, нібито хтось супроводжує їх
у кіно, або ось-ось має прийти, хоча цього і не відбувається; інші – гордовито відвідують кіно без супроводу та не хвилюються з цього приводу. Таке мовне явище свідчить водночас про спеціалізацію даного фразеологізма, а також про явище
енантіосемії – функціонування двох протилежних значеннях в межах одного фразеологізма.
«Родичем» білої ворони у кінозалі є ідіоматична одиниця bookworm із українським еквівалентом «книжковий черв’як»
або «бібліоман». Ця фразеологічна одиниця також поширила межі свого загального вжитку та набула специфічних ознак.
В межах лексикону кіногалузі «бібліоман» – це людина, яка не може розпрощатись зі своєю книжкою навіть у кінозалі.
Серед любителів кіно є також люди, які заздалегідь займають собі та своєму найближчому оточенню найкращі місця.
Ідіоматична одиниця «оксамитова смужка» (the velvet rope) вживається для позначення саме такої людини. Ця дія виглядає достатньо невинною, якщо тільки не виходить за межі дозволеного і не стосується саме вас.
На перших хвилинах перегляду кіно глядачам може заважати так званий «сонячний зайчик» (the white rabbit) – людина, яка ходить перед екраном у пошуках зручного місця посередині ряду. Фразеологічна одиниця the white rabbit утворилась внаслідок порівняння людини із сонячним зайчиком, який мерехтить на сонці і, тим самим, сліпить очі – тобто заважає дивитись кіно. Слід зазначити, що фразеологічна одиниця the white rabbit утворила своє первинне значення завдяки
механізму метафоризації – промені сонця порівнюються із білим кроликом (зайчиком). В межах ЛСП «CINEMA» цей
фразеологізм набуває нового значення завдяки механізму метонімії. За принципом суміжності риси сонячного зайчика
переносяться на людину, яка «мерехтить» перед очима під час перегляду кіно. Такі семантичні зміни відбуваються завдяки способу семантичної деривації. Семантичної деривація – це особливий вид функціональної деривації, що передбачає
використання вже існуючих у мові номінативних засобів у новій для них функції – функції надання імені. Нові значення
існуючих слів є результатом функціональної мобільності лексики, її руху від периферії системи до її ядра, від ядра системи – до периферії, а також пересування усередині периферії [4, с. 309].
Також кіноглядачів може спіткати проблема зі стільцями – так званими Grand Canyon. Значення зазначеної ідіоматичної одиниці полягає в тому, що сидіння має достатньо велику відстань між спинкою, яка утворює так званий «Гранд
Каньйон», в який ви постійно западаєте. В основу значення цієї ідіоми покладено прийом гіперболізованої метафори. Незручні крісла порівнюють також із скрипучими стільцями (the rocking chair).
Більше того, в той момент, коли глядач сяде у крісло та приготується до перегляду, обов’язково знайдуться ті, хто
їх потурбують. The unwanted Messeuse (небажаний масажист) – це людина, яка сидить у кінозалі за вами та опирається
ногами на ваше сидіння, що дуже дратує. Щоб зупинити це, вам потрібно вдатись до таких методів, як traffic check – обертання голови то на ліво, то на право, ніби ви переходите дорогу та озираєтесь по сторонах для того, щоб людина позаду
вас звернула на вас увагу і припинила турбувати вас. У сфері кіногалузі дана ідіоматичне словосполучення слугує для
позначення попереджувальних сигналів і порівнюється із перевіркою руху під час перетину дороги. Не варто приховувати своє невдоволення, потрібно стояти на своєму. Якщо ця тактика не спрацьовує, – спробуйте вдатись то жорсткіших
методів, використовуючи методику голосного шепотіння (loud whisper). Вам просто потрібно гучним шепотом розповісти
про це вашому другові, який сидить поруч із вами (якщо ви не «біла ворона» авжеж). Ваш «ненав’язливий шепіт» буде
важко не почути, тому це повинно спрацювати. У разі, якщо і це не допомогло, слід вдатись до крайніх мір – обернутись
до небажаного масажиста (the unwanted Messeuse) та чітко сказати йому так не робити. Цей метод називається the direct
command («чіткий наказ»).
Підчас перегляду фільму у кінозалі є також свої «перекладачі». «Перекладачем» (interpreter) називають людину, яка
намагається інтерпретувати зміст фільму на екрані іншим присутнім. «Помічниками» таких псевдо-перекладачів виступають люди із жартівливим римованим прізвиськом Repeater Peter або Duplicate Kate. Вони завжди вважають своїм
обов’язком повторити діалоги, щойно вимовлені самими акторами, маючи на меті повторити те, що нібито не почули інші
глядачі, або заздалегідь і не мали можливості почути за відсутності слуху. В даному випадку завдяки прийому римування
досягається іронічність значення ідіоматичних словосполучень Repeater Peter та Duplicate Kate.
Невід’ємною частиною перегляду фільму у кінозалі є попкорн, Кока-кола та інші супутні продукти. З «голодним бегемотом» (hungry hippo) порівнюють людину, яка постійно щось їсть або п’є під час перегляду фільму. Так само, як у грі
«Hungry hungry hippos», ця людина «поглинає» все, що бачить перед собою, не зважаючи на інших присутніх. На відміну
від незграбного бегемоту, Mary Poppins – ніби чарівна леді з популярного мультфільму Дісней – непомітно для людського
ока дістає їжу та напої. Таку людину порівнюють з Мері Попінс саме завдяки її спритності.
Всі продукти, які поширюють «дивні запахи» у кінозалі, називають похоронним блазнем Funeral clown, – фразеологізмом, в основі якого лежить прийом оксюморону – поєднання взаємопротиставляючих (антополоністичних) компонентів.
Такі продукти, як хотдог, піца, буріто та інші види фаст-фуду є такими ж неприйнятними, як блазень на похоронах.
Є у кінозалі також смітник із буквальною назвою «The dump» – місце, куди постійно звалюють всі залишки їжі, порожні пляшки із Кока-Коли, відеречка з попкорну. У таких місцях часто проливається содова, прилипає жувальна гумка
або цукерки-іриски. Основною характеристикою цього місця є липкий шар, до якого залипає взуття, коли ви проходите
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повз. І треба бути обережним, щоб випадково не натрапити на нього. Значення даної лексеми достатньо перебільшене,
а в основі новоутвореного значення лежить механізм метонімізації. Таке місце в жодному разі не виступає смітником, а
лише перебільшено порівнюється з ним через спільні/суміжні риси звалища і тим сміттям, яке залишають недбалі глядачі.
Говорячи про типи людей, яких можна зустріти у кінозалі, неможливо також оминути «кіношного генерала» (the
General), який мандрує по залу у формі охоронця у пошуках «зайців» та неповнолітніх, які завітали на фільм для дорослих. Таке порівняння надає охоронному персоналу певної важливості та значущості, але має суто іронічні конотації.
У стінах кінозали є також «привиди» (ghosts) – група людей, які сидітимуть біля вас, або перед вами, але підчас фільму
ви озирнетесь та зрозумієте, що вони кудись містично зникли, промайнувши повз вашу увагу, немов привиди. Завдяки
способу семантичної деривації лексема ghosts набуває певних семантичних змін та в межах ЛСП «CINEMA» функціонує
саме у новоутвореному вузькоспеціалізованому значенні.
Ще одним типом людей, які можуть завітати до кінозали є, так звані, «ходячі мікроби» (germs). Їх важко помітити
неозброєним оком при звичайному освітленні, але варто тільки вимкнути світло, як вони виявляють себе: починають або
кашляти, або чхати, або ж важко дихати.
Серед інших психотипів відвідувачів кіно можна виокремити також «волоцюг» або «безхатченок» (vagrant) – людей
з розпатланим виглядом, які справляють враження безпритульних. В основу творення даної лексичної одиниці покладено
механізм метонімізації – риси зовнішності бродяг перенесені на відвідувачів кіно, які мають недбалий вигляд.
Серед кіноманів є поняття Movie hopping – явище, коли ви купуєте квиток на один фільм, але «перестрибуєте» на інші
кінострічки упродовж дня. Так можна передивитись усі прем’єри місяця та при цьому заощадити гроші. Головне – мати
достатньо часу, наважитись на таку авантюру та не натрапити на кіношного генерала (the General). Важкою та, нажаль,
невиліковною формою хвороби кіноманів є Movie theatre sickness (MTS). Цей термін в межах кіногалузі позначає нудоту,
липкі руки, головний біль, слабкість та біль у шлунку кіноглядачів. Вищезазначений термін функціонує лише в межах
ЛСП «CINEMA», оскільки насправді такої хвороби не існує, а симптоми, які виникають під час такої псевдо-хвороби, є
наслідком надмірного вживання великої кількості попкорну під час перегляду кіно.
Відтак, завдяки механізмам метафори та метонімії утворюються нові слова та словосполучення, які мають ідіоматичний характер та насичене емоційне забарвлення. Слід зазначити, що ідіоматична лексика утворюється в процесі життєдіяльності певного соціуму за умов відтворення носіями мови свого світогляду. Відтак, для американського суспільства
важливе значення має галузь кіно, оскільки вони стоять у витоків його походження, яке, відповідно, утворилось за умов
потреби цього ж суспільства у індустрії розваг. Кінематографічна галузь – це вид мистецтва, створення якого було продиктоване вимогами суспільства. Кожна культура – це віддзеркалення розвитку певного народу, його світогляд, свідомість,
яку можливо охарактеризувати лиш опосередковано, крізь призму її реалізованих ідей. Тому у сучасному американському
кіно, зокрема у його лексиконі, розкривається сутність самих мовців, їх світогляду та культурного розвитку. У зв’язку зі
ступенем розповсюдженості культури можна говорити про її масовість, відповідно – про широкий ареал вживання лексикону, який вербалізує реалії цієї культури. Без сумніву, первинне значення ідіоматичних висловів закладене свідомістю
мовців і є специфічним. Але завдяки поширенню культури і, відповідно, мовних засобів, останні можуть набувати певних
семантичних змін на рівні свідомості.
На основі вищевикладеного, можна зробити висновок, що англомовна лексика та фразеологія кіногалузі мають свої
специфічні соціокультурні особливості, які продиктовані рівнем розвитку культури, зокрема мистецтвом кінематографу.
Ідіоматична лексика характеризується емоційною забарвленістю та своїм «живим» характером, оскільки народжується
у процесі існування та розвитку певного соціуму і окремих соціальних груп, а також характеризує сучасні реалії американського суспільства. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у встановленні особливостей функціонування
англомовних лексичних одиниць на позначення кіножанрів із врахуванням соціокультурних чинників їх виникнення.
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ВІД КОНЦЕПТУ ДО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА
У статті подано інформацію про типи знань, теорії зберігання їх у пам’яті та проаналізовано одиниці експлікації знань за допомогою мовних засобів. Зокрема подано інформацію про поділ знань на мовні та немовні, за традиційним підходом. Альтернативний підхід передбачає статичні знання, що накопичують інформацію про дійсність у
вигляді концептів, і процедурні – інформація про процеси в об’єктивному світі. Подається концепція про типи моделей зберігання інформації в пам’яті (за Р. Солсо). Автор розкриває основні терміни, в яких репрезентуються мовні
знання – концепт, поняття, значення, – та аналізує їхній шлях експлікації (від психічного утворення до одиниці мови).
Ключові слова: концепт, поняття, значення, мова, дійсність, знання.
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FROM CONCEPT TO MEANING
This article provides information about the types of knowledge about the theory storing them in memory. The analysis unit
explication of knowledge through linguistic resources. Information about particular division of knowledge into linguistic and
non-linguistic, the traditional approach. An alternative approach involves static knowledge, accumulating information about
the reality in the form of concepts and procedural – information about the processes in the objective world. Served concept of
model types store information in memory (R. Solso). The author reveals the key terms, which represented linguistic: knowledge – concept – meaning – and analyzes their way explication (the mental formation to one language). Concept – operative
approach to the content unit of memory, mental lexicon, conceptual language system and the brain, the whole picture of the
world, which is reflected in the human psyche. The concept – a form of thinking that reflects a number of essential features
specific facts of reality, and is formed as a result of human cognitive activity. It is the result of a generalization of a significant
number of single events, during which a person is distracted from minor symptoms, focusing only on the essential characteristics of the object. The lexical meaning are several generalized concepts prevailing in a particular area and within a certain
culture. The question of matching the concept and meaning of most linguists reduced to the relationship between language
and non-verbal forms of knowledge.
Key words: concept, sense, meaning, language, reality, knowledge.
ОТ КОНЦЕПТА ДО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
В статье представлена информация о типах знаний, теории хранения их в памяти. Проанализированы единицы
экспликации знаний с помощью языковых средств. В частности представлена информация о разделение знаний на
языковые и неязыковые, за традиционным подходом. Альтернативный подход предусматривает деление знаний на
статические, накапливающие информацию о действительности в виде концептов, и процедурные – информация о
процессах в объективном мире. Подается теория о типах моделей хранения информации в памяти (концепция Р.
Солсо). Автор раскрывает основные термины, в которых представляются языковые знания – концепт, понятие,
значение, – и анализирует их путь экспликации (от психического образования к единице языка).
Ключевые слова: концепт, понятие, значение, язык, действительность, знания.

Однією з глобальних проблем, що постала перед мовознавством із кінця ХХ ст., є визначення ролі і місця людини, носія конкретної природної мови, в процесах пізнання. Чи здатна людина – суб’єкт пізнання – осмислити об’єктивну реальність? Які можливості, межі і критерії пізнання дійсності? Яким чином культура накладається на об’єктивну реальність,
утворюючи, таким чином, національно специфічну картину світу, що відображає дійсність мовними засобами?
Проблеми співвідношення пізнавальних процесів із системою мови активно вивчаються і розробляються в межах когнітивної лінгвістики (А. П. Бабушкін, М. М. Болдирев, Р. Джакендофф, С. А. Жаботинська, О. В. Кравченко,
О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, А. Е. Левицький, З. Д. Попова, Й. А. Стернін та ін.), лінгвокульторології (А. Вежбицька,
С. Г. Воркачов, І. О. Голубовська, В. І. Карасик, К. І. Мізін, Г. Г. Слишкін та ін.) тощо.
Проблеми категоризації і концептуалізації знань про дійсність, а також особливості структурування, накопичення,
зберігання і передавання інформації про об’єктивну реальність мовними засобами вивчали Ю. Д. Апресян, О. О. Боріскіна, І. М. Кобозєва, Дж. Лакофф, З. Д. Попова, Е. Рош, О. А. Селіванова, І. А. Стернін, Ж. Р. Тейлор та ін. Співвідношення
мови і дійсності, тобто як саме природна мова відображає способи пізнання і кодування світу, яким чином відбувається
концептуалізація і категоризація дійсності з подальшої вербалізацією є актуальними й нині. У наш час збільшилася увага
до ролі суб’єкта пізнання – людини – та її індивідуального сприйняття фактів дійсності, а також значно активізувався дослідницький інтерес до ролі мислення в процесах пізнання дійсності. Визначальне місце в цьому відведено дослідженню
мови у її взаємозв’язках із психікою особистості та із конкретною національною культурою.
Сучасні вчені (М. М. Болдирєв, А. Вежбицька, Р. Ґжегорчикова, О. О. Селіванова, П. О. Селігей та ін.) звертають увагу
на багатоаспектість і різногранність мови як об’єкта дослідження. З одного боку, мова забезпечує взаємодію адресата і
адресанта мовлення, виконуючи комунікативну функцію, яка є провідною, оскільки забезпечує існування мови та повноцінне функціонування суспільства. З іншого боку, мова спрямована на дійсність і на створення того світу образів, що існує
між дійсністю та людиною, виступаючи як множина знань, які в сукупності створюють мовну картину світу. Ця картина
світу локалізована в людській свідомості, постійно поповнюється і коригується, регулює поведінку людини.
Мова не просто передає інформацію у вигляді висловлювань, у яких наявні певні знання про фрагменти дійсності.
Вона відіграє важливу роль у накопиченні знань, їх зберіганні в пам’яті, систематизації, тобто бере участь у їх обробці.
Тим самим мова забезпечує пізнавальну діяльність людини, отже виконує когнітивну (пізнавальну) функцію.
Питання накопичення свідомістю знань про дійсність та передавання цієї інформації мовними засобами, а також відображення в мовному знакові етнічних і національно-культурних компонентів є актуальними та нагальними в сучасній
лінгвістичній науці. Відокремленість мовної і концептуальної систем у свідомості індивіда, вербальної і невербальної
інформації у людському мозку зумовлює потребу в окресленні межі понять концепт, поняття, значення.
Пізнання дійсності передбачає залучення перцептивних, мнемічних і мислительних процесів та є притаманним кожній
людині. Протягом свого життя людина накопичує в психіці інформацію, що структурується у тому числі за допомогою
мовних засобів. Кількість слів, значення яких відоме людині, варіюється від 20 тис. до 40 тис. [9].
Знання – це зберігання, об’єднання та організація в пам’яті інформації про довкілля. Емпірики вважають, що знання
приходять із досвідом, а нативісти – що нервова система людини має вродженні здатності до структурування знань.
Традиційний підхід до структури знань про дійсність базується на їх поділі на мовні та немовні знання. Мовні знання
включають інформацію про мову як систему, принципи комунікації. Немовні знання передбачають володіння інформацією про ситуацію мовлення (офіційна / неофіційна), знання культурної інформації про адресата, фонових знань про будову
світу тощо.
У той же час альтернативний підхід до структурації знань про дійсність базується на тому, що знання в психіці людини формуються у вигляді концептів, які у своїй сукупності утворюють концептосферу (концептуальні знання про світ)
та процедурні знання, що передбачають накопичення інформації про процеси, що відбуваються в об’єктивному світі.
Концептуальні та процедурні знання групуються довкола ментального лексикону. Ментальний лексикон – це знання про
мову в цілому, що проектуються на окремі мовні одиниці (базова одиниця ментального лексикону – лексема в широкому
розумінні).
Психологи на основі проведених експерементів із групою студентів приходять до висновку, що репрезентація інформації в пам’яті не є точним відтворенням реального життя; насправді це поєднання інформації, умовиводів і реконструкцій на ґрунті знань про довкілля [6] у вигляді когнітивної карти.
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Когнітивна карта – форма репрезентації знань про дійсність у свідомості істоти, здатної до мислення. З’являється все
більше фактів того, що внутрішня репрезентація реальності – це не те саме, що й зовнішня дійсність. Тобто вони не ізоморфні. Інформація, отримана від органів чуттів, зберігається у вигляді абстрактних репрезентацій [6, с. 38].
Існують різні гіпотези зберігання інформації у свідомості людини. Так, американський когнітивіст, психолог Роберт
Солсо виділяє чотири типи моделей зберігання інформації в пам’яті: кластерна модель, групова модель, модель порівняльних семантичних ознак, мережева модель [6, с. 38].
На думку З. Д. Попової та І. А. Стерніна, мислення невербальне, а мова служить не для здійснення мислення, а для
вираження, повідомлення та обговорення результатів мисленнєвого процесу; останній же є процесом оперування концептами [4, с. 40].
Варто зазначити, що проблеми співвіднесення понять концепт – поняття – значення не раз розглядалися в сучасних
лінгвістичних дослідженнях (І. В. Варуха, В. З. Дем’янков, О. В. Пашкевич, І. Г. Ткаченко та ін.).
Від початку становлення когнітивної науки термін концепт міцно увійшов до термінологічної лексики мовознавства
як феномен і результат мисленнєвої діяльності, за допомогою якого відбувається структурація знань про дійсність у людській свідомості. Концепти – подільні одиниці свідомості, за допомогою яких здійснюється процес людського мислення.
Під концептом розуміють оперативну змістову одиницю пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи і мови
мозку, всієї картини світу, що відображається в людській психіці [4, с. 98].
Концепт – одиниця концептуальної системи. Він не є простим мисленнєвим утворенням, про що зазначав ще
О. О. Потебня: «Ми повинні визнати відносну нерухомість образу та мінливість його меж» [5, с. 232]. Залишаючись незмінним за своєю структурою, концепт може значно змінювати свій обсяг і якісне наповнення, залежно від досвіду людини чи менталітету народу.
Концепти локалізовані у свідомості та виступають як одиниці зберігання людського знання. Вони об’єктивуються
(експлікуються) в мові за допомогою мовних засобів. Російський лінгвіст Ю. М. Караулов створив модель концептуального поля, згідно з якою до складу кожного такого поля входять «одиниці різних рангів, різних змістових рівнів – семантичного (звичайні словозначення) і когнітивного (концепти). Ядро кожного поля будуть задавати концепти, але кожен із них
в принципі розгорнутий в семантичному полі» [3, с. 104]. Таким чином концепт завжди знаходить вираження мовними
засобами.
Щодо кореляції термінів поняття – значення, то в лінгвістиці спостерігається дві тенденції: (1) поняття розглядається
як частина лексичного значення, (2) поняття протиставляється значенню. Поняття – форма мислення, що відображає низку суттєвих ознак певного факту дійсності, і формується внаслідок пізнавальної діяльності людини. Воно є результатом
узагальнення значної кількості одиничних явищ, у процесі якого людина відволікається від несуттєвих ознак, зосереджуючись тільки на істотних характеристиках об’єкта [2]. Межі і обсяг поняття є змінними і дифузними. Сукупність ознак
(розмір, форма, функція тощо), які об’єднуються в понятті, є достатньою для того, щоб репрезентований (експлікований)
ним факт дійсності можна було відрізнити із низки інших і в той же час віднести до певного класу (категорії) – тобто узагальнити та ототожнити однорідні чи схожі факти дійсності.
На думку Ю. С. Степанова, концепт і поняття за внутрішньою формою однакові. Із сучасного погляду – поняття складає ядро концепту [7, с. 42]. «Поняття – те, про що люди домовляються, їх люди конструюють для того, щоб «мати спільну
мову» при обговоренні проблем, опираючись на логічні міркування; концепти ж існують самостійно, їх люди реконструюють з певною мірою (не)впевненості, – звідси дифузність, гіпотетичність, розмитість таких реконструкцій» [1, с. 5].
Лексичне значення є рядом узагальнених понять, сформованих на певній території і в межах певної культури. Питання
щодо зіставлення концепту і значення слова більшість лінгвістів зводять до проблеми співвідношення мовних і немовних
форм знань. На відміну від концепту, який є немовною формою свідомості, лексичне значення є продуктом діяльності
саме мовних осередків свідомості. І. Стернін пише, що «значення – це продукт діяльності мовної свідомості, а концепт –
концептуальної» [8].
Особливість семантики мовних одиниць полягає в тому, що семантика не просто відображає дійсність, як концепт, а
є загально відомою і комунікативно релевантною частиною концепту. Семантична організація слів передбачає розподілення близьких за значенням слів у групи, які, у свою чергу, можуть поділятися на підгрупи.
Отже, наші уявлення про світ не обов’язково ідентичні дійсності, позаяк базуються на їх суб’єктивній репрезентації
у свідомості індивіда. Концептуальні знання – це знання про дійсність і про людину як активного її складника. Концепт
не співвідноситься з будь-яким фрагментом дійсності – він йому не відповідає, – та експлікується номінативними мовними одиницями. Концепт за структурою є значно ширшим за поняття: його сферу не можна звести лише до логічних
одиниць та операцій. У той же час концепт включає в себе емоційні, національно специфічні знання. І концепт, і поняття
експлікуються за допомогою номінативних мовних засобів (лексичних, фразеологічних одиниць). Концепт включає у
свою структуру мовні і немовні знання, у той час як поняття виражається через лексичне значення слова, яке є продуктом
діяльності мовної свідомості.
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ОСНОВОПОЛОЖНІ КАТЕГОРІЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ: КАТЕГОРІЯ ЦІННОСТІ
У статті розглядається категорія цінності як багатогранна сутнісна характеристика мови та робиться спроба виявити і описати яким чином на лексико-семантичному рівні категорія цінності репрезентується у сучасній
лінгвістиці. Також описується нерозривний взаємозв’язок мови й культури, що лежить в основі сучасних лінгвокультурологічних досліджень.
Ключові слова: аксіологічна система, категорія цінності, когнітивна діяльність, культурні цінності, мовна
культура, система цінностей, ціннісна домінанта, ціннісна орієнтація, цінність.
FUNDAMENTAL CATEGORIES OF CULTURAL LINGUISTICS: CATEGORY OF VALUE
The article is devoted to the category of value as a many-sided essential characteristic feature of a language. There has
been an attempt to examine the lexical and semantic representation of the category of value in modern Linguistics. The article
also dwells upon the indissoluble connection between a language and culture. At the moment the axiological categories are
the object of research of Philosophy, Logic and Cultural Linguistics, Sociology and Psychology. However the most fruitful application of axiological method of approach appears in Linguistics, more precisely in Cultural Linguistics, one of the tasks of
which is to study methods of reflecting the axiological picture of the world in a language. In researchers’ opinion, the system
of values existing in different societies is reflected in the language picture of the world of all members of this linguocultural
community and fastened in a certain way in a language. It could be that due to the linguocultural analysis it is possible to
obtain information how values of different linguocultural community are objectified in a language.
Keywords: axiological system, category of value, cognitive activity, cultural values, linguistic culture, system of values,
axiological dominant, axiological orientation, value.
ОСНОВОПОЛОЖНЫЕ КАТЕГОРИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ: КАТЕГОРИЯ ЦЕННОСТИ
В статье рассматривается категория ценности как многогранная сущностная характеристика языка и делается попытка выявить и описать каким образом на лексико-семантическом уровне категория ценности представляется в современной лингвистике. Также описывается неразрывная взаимосвязь языка и культуры, которая лежит
в основе современных лингвокультурологических исследований.
Ключевые слова: аксиологическая система, категория ценности, когнитивная деятельность, культурные ценности, языковая культура, система ценностей, ценностная доминанта, ценностная ориентация, ценность.

У сучасній лінгвістиці спостерігається тенденція дослідження мови в рамках аксіології – філософського вчення про
природу цінностей, їх місці в реальності й про структуру ціннісного світу, тобто про зв’язок різних цінностей між собою,
з соціальними й культурними чинниками й структурою особи [14, с. 763].
Цінність, або ціннісне розуміння є фіксованою в людській свідомості характеристикою ставлення людини до об’єкту
[10, с. 95-101]. Одним з перших серед етнологів визначення поняття «цінність» дає К. Клакхон, стверджуючи, що «цінності – це усвідомлене або неусвідомлене, характерне для індивіда або для групи індивідів уявлення про бажане, яке визначає вибір цілей (індивідуальних або групових) з урахуванням можливих засобів і способів дії» [16, с. 395]. Пізніше, Ф.
Клакхон у співавторстві з Ф. Стродбеком, визначає цінності як «складні, певним чином згруповані принципи, що надають
стрункість і спрямованість різноманітним мотивам людського мислення й діяльності в процесі розв’язання загальних
людських проблем» [17].
Ціннісні категорії утворюються в свідомості людини у процесі когнітивної діяльності. Осягаючи дійсність, людина
визначає для себе істотне й неістотне, формуючи ціннісне ставлення до світу. Таким чином, ціннісні орієнтири виникають
не лише на основі знання й інформації, але і власного життєвого досвіду людини, вони являють собою особистісно забарвлене ставлення до світу [3, с. 120].
З приводу природи цінностей в сучасній науці до останнього часу не існувало єдиної думки. З одного боку, вченими визнавався зв’язок цінностей з реальними предметами дійсності, але одночасно заперечувалася залежність цінностей від цієї
дійсності й можливість осягнути їх досвідом або в процесі логічного міркування. Іншими словами, цінностям відмовлялося
в реальності й суб’єктивності [4, с. 305-306]. Згідно з іншою точкою зору, «цінності … походять від людини», інакше вони
перестали б бути цінностями й склали б частину об’єктивного світу» [18, с. 175]. На думку Н. Арутюнової, цінності приписуються «світу як йому властиві» і водночас перебувають «немовби поза ним» [2, с. 131]. Таке «серединне» положення
цінностей дозволяє припустити, що з огляду на свою природу, вони покликані виконувати координувальну (між людиною і
світом об’єктів), дидактичну, регулюючу й направляючу діяльність функції у механізмах життя [1, с. 60; 8, с. 50].
В аксіології існують різні типології (класифікації) цінностей, які відображують різноаспектний характер цієї категорії.
Згідно з однією з точок зору, весь ціннісний простір, внаслідок взаємодії людини з її оточенням, може бути представлений
як сукупність двох сфер: сфера біологічних цінностей, і, найбільш складна через свою природу, сфера соціальних цінностей. У надрах останньої формуються особистісні цінності й цінності соціуму [11, с. 50].
Актуальність аксіологічних досліджень для культурологічно орієнтованої лінгвістики не викликає сумніву. Цінності
виступають основним принципом культури, «визначаючи стосунки людини з соціумом, навколишнім світом і самою собою» [10, с. 95–101]. Своєрідність тієї чи тієї лінгвокультурної спільноти (ЛКС) обумовлена певним набором цінностей,
що існують у певному суспільстві. Ціннісні орієнтації «пронизують тканину повсякденної комунікативної практики» [15,
с. 268-269], будучи інтегрованими «в той або той індивідуальний чи колективний спосіб життя» [15, с. 170]. Забезпечуючи «тотожність діючих суб’єктів», цінності, ущільнюючись, «утворюють історичні й біографічні вузли ціннісних орієнтацій», а «групова й індивідуальна тотожність виражається в них настільки, що вони утворюють інтегральну складову
частину тієї або тієї культури чи особи» [15, с. 268–269].
У вужчому значенні, під цінностями розуміють властиві певній культурі «соціальні, соціально-психологічні ідеї й погляди, що є спільними для народу і успадковуються кожним новим поколінням» [12, с. 108]. Виходячи з такого розуміння,
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в категорію цінностей входять найбільш фундаментальні характеристики культури, вищі орієнтири поведінки [5, с. 3–16].
Усталені в поняттях високої міри узагальнення, «духовні ідеї» утілюються в культурні цінності – «квінтесенцію культури» – і пізнаються в ході освоєння культури [10, с. 95–101].
До переліку культурних цінностей відносять такі принципи співіснування і взаєморозуміння людей як звичаї, устрій,
стереотипи, норми поведінки, оцінки, ідеали. На засадах цих принципів створюються певні правила поведінка, що регламентують життя людини в суспільстві. Отже, можна зробити висновок, що значною мірою цінності визначаються ідеологією, громадськими інститутами, віруваннями й потребами, до того ж «неприйняття» цінностей, здійснення вчинків, що
суперечать цінностям, осуджується громадською думкою [12, с. 108].
Типології, які існують у межах культурних цінностей, відбивають різні підходи до вивчення цього явища. Так В. Карасик, виділяє цінності індивідуальні (персональні, авторські), мікрогрупові (у сім’ї, між близькими друзями), макрогрупові
(соціальні), етнічні й загальнолюдські [5, с. 3–16]. На думку В. Маслової, існують, поміж інших, абсолютні (тимчасові /
постійні), громадські, особистісні цінності тощо [8, с. 51]. Виокремлюючи в корпусі цінностей ті або ті групи, дослідники
водночас підкреслюють, що межі між ними, як, наприклад між персональними (особистісними) й зовнішніми (соціальними), можуть бути дуже розмиті.
Уся сукупність культурних цінностей, що існують у свідомості людини, певним чином впорядкована в систему, яка
являє собою ієрархію від менш значимих до домінантних. У кожній культурі формується своя специфічна система цінностей, завдяки чому у світі існує величезна різноманітність ЛКС. Елементи цієї системи формують магістральний напрям
проявів цієї культури, її домінанти, які, у свою чергу, є детермінуючим фактором учинків людини, її діяльності [17]. В
основі системи цінностей лежать цінності морального характеру, які фіксуються у вигляді певного неписаного кодексу.
Цей кодекс, якого всі мимоволі додержуються, охоплює як мораль, так і зовнішні ідеали, а його порушення «є одночасно
порушенням деяких колективних ідеалів або життєвих норм» [9, с. 51].
Говорячи про систему цінностей в лінгвокультурологічному аспекті, слід зазначити, що не може бути єдиної, подібної в усіх деталях ієрархії духовних цінностей для усіх людей, що говорять певною мовою [6, с. 36]. Існують домінуючі
ціннісні орієнтації, які, у свою чергу, детерміновані «національно-культурними традиціями й пануючою в суспільстві ідеологією» [6, с. 37]. З іншого боку, існують цінності, властиві кожному соціуму незалежно від національної ідентифікації:
істина, добро, краса, справедливість, працьовитість тощо.
У ієрархії цінностей за принципом від особистісних до макрогрупових (соціальних), етнічних і загальнолюдських,
визначальними є цінності більших громадських утворень. До того ж особистісні цінності часто діаметрально не співпадають із зовнішніми, соціальними. Тому спостерігається зіткнення зовнішніх, соціальних цінностей з персональними, – як
загальнолюдськими, так і властивими тільки для англійської ЛКС.
Цінності є базовою категорією при побудові картини світу [6], а їх конфігурація, у свою чергу, визначає культурний
тип тієї чи тієї спільності [5, с. 5]. Система культурних цінностей ЛКС формує ціннісну картину світу, яка об’єктивно
виділяється в мовній картині світу й містить ряд моральних цінностей, етичних норм і правил. У цьому складному ментальному утворенні виділяються найбільш суттєві для певної культури значення, ціннісні домінанти, сукупність яких і
утворює певний тип культури, що підтримується й зберігається в мові [5, с. 5].
Ціннісна картина світу моделюється у вигляді «взаємозв’язаних оціночних суджень, співвідносних з юридичними,
релігійними, моральними кодексами, загальноприйнятими судженнями здорового глузду, типовими фольклорними, літературними сюжетами» [5, с. 5]. Кожна нація має свій власний, часто неповторний набір культурних цінностей, який
відбивається й знаходить своє матеріальне втілення в національному характері.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що (1) ціннісна картина світу є фрагментом більш загальних
уявлень суспільства людей про світ, а саме мовної картини світу; (2) вона є систематично впорядкованою безліччю оціночних суджень, які відображають ціннісні орієнтації суспільства; (3) крім того, в ціннісній картині світу найяскравіше
відбиті національно-специфічні риси, властиві тій або тій ЛКС [13, с. 13–14], оскільки цінності – це те ядро, яке лежить в
основі національної культури [12, с. 108]. Ціннісне «ядро» аксіологічної системи формується у свою чергу, принципами,
які реалізуються в основних соціальних нормах і правилах [7, с. 398, 416–417].
При вивченні ціннісної картини світу, віддзеркаленій у мові, пропонується виходити з таких положень:
1. Ціннісна картина світу в мові є проявом семантичного закону, згідно з яким найбільш важливі предмети і явища
життя народу отримують різноманітну й детальну номінацію.
2. Ціннісна картина світу в мові реконструюється у вигляді взаємозв’язаних оціночних суджень, співвідносних з моральними кодексами, загальноприйнятими судженнями здорового глузду тощо.
3. Ціннісні домінанти є основою ціннісної картини світу. Сукупність цих домінант утворює певний тип культури, який
підтримується і зберігається в мові з покоління в покоління [5, с. 5].
4. У межах однієї мовної культури ціннісна картина світу є неоднорідним утворенням. Це пов’язано з тим, що у різних
соціальних груп, що входять в одну і ту ж ЛКС, можуть бути різні цінності.
5. Ціннісна картина світу в мові передбачає наявність загальнолюдської і специфічної сфери. Специфічна частина цієї
картини зводиться до різної комбінаторики цінностей.
6. Ціннісні картини світу існують як в колективній, так і індивідуальній свідомості.
На сьогодні ціннісні категорії є об’єктом дослідження як філософії, логіки, так і культурології, соціології й психології.
Проте найбільш плідним виявляється застосування аксіологічного підходу в лінгвістиці, точніше в лінгвокультурології,
одним із завдань якої є вивчення способів відображення ціннісної картини світу в мові. На думку дослідників, система
цінностей, що існує в тому чи тому соціумі, знаходить своє відбиття в мовній картині світу всіх членів цієї ЛКС і закріплюється певним чином у мові. Видається, що в результаті лінгвокультурологічного аналізу можна отримати інформацію
про те, яким чином цінності тієї чи тієї ЛКС об’єктивуються в мові.
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СТРУКТУРОВАНІСТЬ ТА СИНХРОНІЗАЦІЯ ВЕРБАЛІЗОВАНОЇ СКЛАДОВОЇ
АНГЛОМОВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
Статтю присвячено дослідженню особливостей фрактальної структурованості вербалізованого контента англомовного інформаційного середовища. Під новим кутом в статті висвітлюється питання про типи концептів. Розглядається роль та принципи дії явища синхронізації у процесах творення нових лінгвоментальних складових знання.
Ключові слова: концепт, синхронізація, інформаційне середовище.
STRUCTURING AND SYNCHRONIZATION OF VERBAL CONSTITUENT OF ENGLISH INFORMATION ENVIRONMENT
The article focuses upon the studying the phenomenon of fractal organization of verbal content in English informational
environment. The question of types of concepts explicates in the article from the new point of view. The role and principles of
action of synchronization phenomena in the process of creating new lingvomental components of knowledge.
Key words: concept, synchronizing, information environment.
СТРУКТУРИРОВАННОСТЬ И СИНХРОНИЗАЦИЯ ВЕРБАЛИЗИРОВАННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Статья посвящена исследованию особенностей фрактальной структурированности вербализованного контента англоязычной информационной среды. Под новым углом в статье освещается вопрос о типах концептов.
Рассматривается роль и принципы действия явления синхронизации в процессах создания новых лингвоментальних
составляющих знания.
Ключевые слова: концепт, синхронизация, информационная среда.

Як відомо, усі сфери функціонування сучасного суспільства детермінують відповідний розвиток концептосистеми
англійської мови. Виникнення нових концептів, що містять у собі інформаційні складові вербального типу, призводить
до поповнення вокабуляру англійської мови. Через те конституентний склад морфологічного, лексичного та інших рівнів
мовної системи зазнає динамічних змін. У зв’язку з цим інноваційний лінгво-ментальний континуум, до складу якого
входять усе нові афіксальні елементи, постає у ході дослідження «нестійкою фракцією», яка, у свою чергу, посідає стійке
місце в середовищі концептосистеми сучасної англійської мови. Проте розуміння цієї фракції лише як уособлення «неоконцептуального пласту» є досить вузьким.
Як свідчить закон розвитку складних систем фрактально-синергетичного типу, якою і є концептосистема англійської
мови та її лінгво-ментальний простір, кількісні зміни призводять до змін якісного порядку. Це відбувається не тільки завдяки випадкам нетрадиційного утворення лінгво-ментальних інновацій, а й завдяки змінам у структурі вже наявних концептів, встановленню нових, та зміні попередніх взаємозв’язків між структурними одиницями вербоцентричного знання.
Слід зауважити, що ментальний фонд людини складають не тільки такі концепти, які можуть бути відтворені людиною
в мові, тобто вербалізовані. Окрім таких концептів, що репрезентують лінгво-ментальне середовище, кожна людина володіє й іншими типами знання. Серед них знання про фізіоментальні можливості (керувати автомобілем, готувати їжу, тощо).
Таким чином в нашій роботі фізіоментальний концепт ідентифікуємо як конституент фізіоментального сектору тріарного антропоцентричного інформаційного середовища як індивідуального внутрішнього світу людини, що не містить
вербоцентричної інформації й на ментальному рівні репрезентує фізіоментальні можливості, проте має потенційну можливість бути опосередковано вираженим у вербальній формі.
Серед двох інших типів знання – знання ноументального та лінгвоментального характеру. Як зазначає В.С. Мокій, на
відміну від феноменів (чуттєво осягаємих явищ і об’єктів), ноуменами Платон позначив явища і об’єкти, які можна сприймати тільки розумом (розумоосяжні явища і об’єкти). За допомогою цього терміна вдалось позначити найважливіший
об’єкт античної філософії – світ надчуттєвий (розумоосяжний світ) або ноуменальний світ. Ноуменальний світ, на думку
античних філософів, передує чуттєво-матеріальному світу (феноменальному світу) [1, с. 2].
Отже, можна зробити висновок про те, що ноументальний концепт – конституент ноументального сектору тріарного
антропоцентричного інформаційного середовища як індивідуального внутрішнього світу людини, що не містить вербо© О. Л. Гармаш, 2015
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центричної інформації й на ментальному рівні репрезентує «надчуттєві, розумоосяжні» [1, с. 2] складові антропного знання, проте мають потенційну можливість бути опосередковано виражені у вербальній формі.
У свою чергу лінгвоментальні компоненти антропного знання представляють собою лінгвоментальні концепти – ті, що
мають потенційну можливість бути безпосередньо виражені у вербальній формі, тобто містять у своїй структурі вербоцентричні, метацентичні та ментоцентричні інформаційні складові.
Викладена вище інформація дає підстави дійти логічного висновку про тріарність антропоцентричного інформаційного середовища як індивідуального внутрішнього світу людини. У своїй сукупності він являє собою інформаційне середовище всієї нації, яке традіційно називають концептосистемою.
Проте, в нашому розумінні поняття «концептосистеми» є значно вужчим від поняття «інформаційного середовища»,
оскільки останнє об’єднує не тільки концепти, а й фреймові структури. Під інформаційним середовищем світу ми розуміємо незнакову, нематеріальну фрактальну структуру, у середовищі якої взаємовкладеність є виявленням геометричного
принципа й зумовлюється ідеальними механізмами організації всесвіту.
Зміни взаємозв’язків між складовими концептосистеми зумовлюються процесами перекатегорізації не стільки її безпосередніх конституентів – концептів, як їх інформаційних складових – кластерів. Такі зміни відбуваються в людській свідомості постійно, навіть в години відпочинку, коли людина відходить від світу реальності і поринає в світ інтерреальності,
– тобто в самого себе, як у дзеркало Всесвіту. Це призводить до того, що її концептуальний простір перебуває у процесах
постійної синхронізації.
Розглянемо докладніше поняття «синхронізації» та «флуктуації». Синхронізация (від грец. συνχρόνος – одночасний) –
процес приведення до спільного значення одного або декількох параметрів різних об’єктів. У лінгво-ментальному континуумі (сукупності концептів, що можуть бути відтворені вербально), а отже у концептосистемі, з одного боку, та вокабулярі – з
іншого, синхронізація є загальною властивістю і розглядається як прояв «генетично закладеної» здатності людини до вдосконалення. Це виявляється як на рівні її біохімічних, так і когнітивних функцій (які, до речі, не можуть розглядатись окремо).
Отже, під синхронізацією когнітивних структур (у широкому плані), на наш погляд, слід розуміти «діалектичну єдність процесів збалансованості енергії» [2, с. 12] вищого порядку (ментальної енергії). Такі процеси економії орієнтовані
на перерозподіл ментальної енергії, що виражається не тільки в акумуляції, а й у подальшій деакумуляції (реалізації)
ментальної енергії у процесах пізнання.
Проведення лінгвістичних досліджень в антропоцентричному напрямку зумовлює необхідність уніфікування методологічних засад відповідно до напрямку та мети конкретного наукового дослідження. Оскільки методологія когнітивної
лінгвістики має «відкритий» характер і може поповнюватись методологією, запозиченою із інших дисциплін, ми маємо нагоду звернутися до поняття «флуктуації», яким оперує сучасна синергетична теорія, позначаючи ним cуттєві випадковості.
Відносно об’єкту дослідження, представленого як у ментальному (концептосистема), так і в матеріальному (вокабуляр)
вираженні, флуктуації можна трактувати, як: «нехарактерні зв’язки або реалії, що непрогнозовано виникають у мовноконцептуальному середовищі та характеризуються потенційною здатністю до відтворюваності».
Флуктуаційні явища, ніби вторинно, вносять якісно нове розуміння динаміки концептосистеми, оскільки безпосередньо беруть участь у процесах її реорганізації. Внутрішньосистемні флуктуаційні явища представлені новими конституентами, моделями, зв’язками, механізмами, угрупуваннями, абсолютно не знижують показник урівноваженості концептосистеми англійської мови, а лише знаменують перерозподіл складових у межах структури, за рахунок чого відбувається її
універсалізація.
Категоризація і концептуалізація – взаємодетерміновані ментальні механізми, що являють собою об’єднану універсальну механістичну модель генерації складових знання і думки та виступають антропоадаптованою проекцією принципів
організації Універсуму. Процеси категоризації зумовлюють можливість: – класифікації нової інформації; – структурації
первинних та вторинних концептів; – зберігання інформації у системному форматі; – ментальної і вербальної реалізації
певних інформаційних фрагментів. Отже, категоризація виступає у ролі своєрідного системоутворювального чинника і є
у певному розумінні «персоналізацією» найвищого ступеня гармонізації складності, тобто субстанціональною основою
розвитку всього лінгво-ментального середовища.
Навіть типові фрактальні утворення, які стають взірцем найвищого ступененю гармонізації складності, іноді можуть
характеризуватись деякими відхиленнями від «запланованого» порядку відтворюваності. Такі структури в теорії фрактальної геометрії мають назву «нерегулярних фракталів».
На відміну від регулярних фракталів, які є результатом людської уяви й утворені за посередництвом математичної
абстракції (такі як: сніжинка Коха, трикутник Серпінського, та ін.), нерегулярні фрактали утворені самою природою, демонструють динамічний безперервний рух, становлення і розвиток. Антропоцентричний ментальний континуум являє собою досить унікальне фрактальне утворення, оскільки відповідає основним принципам як регулярних, так і нерегулярних
фракталів. З одного боку він являє собою продукт антропної лінгво-ментальної діяльності, а з іншого – середовищем його
функціонування є мозок людини – істоти біологічної, яка є частиною всієї природи і розвивається за фундаментальними
законами та алгоритмами природи.
Антропоцентричний ментальний континуум підтримує стійкість своєї структури завдяки процесам синхронізації всіх
її складових, утворених за допомогою процесів концептуалізації та категорізації. Процеси синхронізації зумовлюються
дією закону збалансованості енергії. Отже, синхронізація як прояв генетично закладеного принципу збалансованості ментальної енергії, є механізмом виявленого філософією загального закону переходу випадковості в закономірність.
Одним із очевидних прикладів переходу випадковості (флуктуації) у закономірність у лінгво-ментальному форматі можуть послугувати процеси функціональної переорієнтації англомовних одиниць спілкування (як у випадку лексикалізації
морфем). Так, наприклад, дериваційний елемент –zine може вживатися і у функції лексичної одиниці:
At the Chicago Zine Fest in February, three floors of the Ludington Building at Columbia College were packed with rows of
exhibitors’ tables. The event resembled something between a craft fair and a trade show, with zines stacked in messy piles and
young artists sitting patiently, waiting for patrons to stop by and ask about their newest product...
(The New York Times, April 18, 2013)
Наразі можна помітити функціонування афіксального елемента – burger, в нетиповому лексикалізованому форматі.
Він свого часу був виділений із запозиченої лексичної одиниці hamburger шляхом хибної морфемізації і продовжує реалізовувати свій високий дериваційний потенціал, утворюючи назви булочних виробів із різноманітною начинкою. До того ж,
у цьому випадку більш «флуктуаційним» є сам факт хибного словорозкладання (ham+burger), за яким відбулось виділення
цього елемента із німецькомовного слова hamburger, яке насправді означає (той, що виник у Гамбурзі).
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One basic measure of Shake Shack’s influence is the spread of places selling good, cheap burgers. In the past few weeks I’ve
tried as many of them as I could, following suggestions from knowledgeable burgerologists like Ed Levine and Josh Ozersky.
(The New York Times, February 21, 2012)
Іноді виникнення нових «нетипових» вербалізованих одиниць знання супроводжується їх концептуалізацією, що у
мовному форматі сприймається нами як процес узуалізації оказіональних утворень. При цьому «перехідним етапом» стає
їх неологізація (поширення в мережі інформаційного простору, яке можна помітити через їх використання в засобах масової інформації).
Отже, флуктуаційні процеси такої фрактальної структури, як концептосистема англійської мови, можна вважати своєрідним підґрунтям її синхронізації. Крім того, зміни в її середовищі взаємопов’язані з ментальними просторами кожної
людини, що підтверджується постійним розширенням словникового запасу носіїв мови за рахунок мовних інновацій. Завдяки флуктуаційним (нетиповим) випадкам у межах концептосистеми реалізується синергетичнодетермінована здатність
підтримувати єдиний алгоритм цілісного існування згідно з індивідуальними ритмами всіх складових інтрасистем.
Новий за способом вираження мовний матеріал (як у традиційному, так і той мовний матеріал, що використовується
для спілкування у інтерактивній мережі), який між іншим активно залучає до свого середовища графічні засоби передачі інформації, певним чином синхронізує антропні ментальні потенції до подальшого лінгво-ментального відтворення
нетипових механізмів утворення або перетворення одиниць англомовного спілкування з метою досягнення ефекту експресивності. Прикладом графічної варіативності традиційного мовного варіанту можуть послугувати інновації B2B, B2C,
B2B2C, C2C, C2B2C, B2E, P2P тощо. Популярність таких абревіатур призвела до створення «універсального» неологізму
X2Y – своєрідної словотвірної моделі для продукування інновацій із загальним значенням «електронний продаж» [4, 2004].
Лексична одиниця може набувати нової форми й при фонетичній літералізації через заміну певної частини або повної
форми, що збігається за фонетичними характеристиками вербальної репрезентації певної літери [Гармаш 2011, с. 156].
Особливо слід відзначити графему X, яка динамічно набуває дериваційної активності. Вона часто вживається замість сполучення літер ex (X-cessive, X-press, Xtra).
Прикладом графічної варіативності нетрадиційного (інтерактивного) мовного варіанту можуть послугувати (:-* (Kiss),
*<:-) (Santa Claus), 0:-) (Angel), 8-O (Astonished), 8-] (Wow!), : ( (Sad), : ) (Smile), O+ (Female), O-> (Male), Q:-) (College
graduate), {} (No comment), |-D (Big laugh), |-| (Asleep), ~:o (Baby), }{ (Face to face) та ін.) До того ж слід додати, що сам параметр «традиційності» з часом змінюється в залежності від того, які види спілкування для людини стають пріоритетними.
Більшість флуктуаційних випадків утворення лінгво-ментальних одиниць зумовлюють кількісно-якісні зміни на метакогнітивному рівні лінгво-ментального середовища. Це стає можливим завдяки креації інноваційних когнітивних моделей
мовного відтворення знання. У зв’язку з таким динамічним поповненням метакогнітивного рівня лінгво-ментального середовища концептосистеми англійської мови відбуваються й зміни когнітивної здатності самих носіїв цієї мови.
На метакогнітивному рівні відбуваються як процеси довербальної комбінації смислів, так і процеси вербальної комбінації смислів. Довербальна комбінація смислів відбувається за участю таких складових метакогнітивного рівня, як дериваційні моделі та дериваційні елементи. Вербальна комбінація смислів уможливлюється наявністю знання про стилістичне, синтаксичне та граматичне оформлення знання, що відбувається в середовищі вербальної комбінації смислів.
Отже, метакогнітивний рівень виступає таким унікальним середовищем, де відбувається як організація складових когнітивного рівня лінгво-ментального середовища, так і організація складових мовного рівня. Цей рівень сприяє оформленню складових когнітивного та мовного рівнів, тобто у своєму середовищі він не тільки зберігає інформацію вищого
порядку про аранжування інформаційних складових знання, а й виступає у певному розумінні операційним середовищем,
де відбувається базове докогнітивне й довербальне оформлення знання. У цьому ж зв’язку підкреслимо, що метакогнітивний рівень оперує конституентами виключно механістичного порядку, які у своїй фрактальнодетермінованій організації є
фреймовим простором.
На когнітивному рівні також можна прослідкувати процеси зберігання, реорганізації та взаємодетермінації таких
основних інформаційноємних одиниць, як концепти та фрейми. Реорганізація концептів відбувається через механізми залучення та вилучення інформантів у їх кластерну структуру. При цьому якісно нова структура (концепт) не утворюється,
а лише модифікується вже наявна структура лінгво-ментальної одиниці. До того ж, інформаційні складові в більшості випадків надходять не із середовища інших концептів, як у випадках концептуальної деривації, а з емоційно-чуттєвої сфери
та невербалізованих складових концептосистеми.
Лінгвальний рівень також відзначається концентрацією інформації. Але вона репрезентується мовними одиницями,
тобто представлена в знаковій формі, яка також з часом зазнає певних змін, чим і підкреслюється взаємодія механізмів
зберігання та реорганізації інформації на мовному рівні. До того ж, дослідження цього знакового рівня дозволяє виявити
нові підходи до аналізу такої незнакової і нематеріальної структури, як інформаційне середовище світу та його складових
концептосистем.
Фрактальне розуміння об’єкту дослідження, з відповідною концентрацією уваги на характеристиці взаємовкладеності,
дозволяє проводити дослідження процесів, які відбуваються у ментальному середовищі людини, не обмежуючись лише
однією обраною областю дослідження.
Взаємовкладеність ментальних структур в середовищі інформаційної мережі світу репрезентується нами у чотиривимірному форматі: когнітивний, метакогнітивний та мовний рівні – складові лінгво-ментального середовища; лінгвоментальне середовище – складова антропоцентричного ментального континууму англійської мови. Концептосистема та
фреймовий простір – складові когнітивного рівня лінгво-ментального середовища.
Іще раз підкреслимо, що складові лінгво-ментального простору широко представлені у плані своєї структурованості
та взаємозв’язків, а отже, динамічність процесів синхронізації та розвитку слід розуміти у системному форматі. По-перше,
синхронізація відбувається на рівні інформаційної мережі світу. Потік нових лінгво-ментальних структур виражається в
запозичанні іншомовно-вербалізованих концептів. Проте, ця взаємодія має двобічний характер, оскільки усе більша кількість англомовно-вербалізованих концептів запозичуються середовищами інших концептосистем світу.
По-друге, синхронізація відбувається на рівні лінгво-ментальних підсистем, які у структурній лінгвістиці традиційно
називаються «мовними підсистемами». При чому їх традиційно сприймають як ті, що «знаходяться на периферії мовної
системи», у той час як з лінгвокогнітивної точки зору їх значна частина за своїми функціональними характеристиками
цілком може бути визначена такою, що функціонує в центральних ареалах концептосистеми.
Це можна пояснити зростанням актуальності багатьох понять, що виникли в мовах для спеціальних цілей і соціальних діалектах, та наразі активно (хоч і не досить лігітимно) функціонують в ментальному середовищі та відтворюються
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вербальними засобами спілкування. Хоча відносно словникового складу англійської мови такі мовні одиниці вважаються
«неузуальними».
По-третє, синхронізація відбувається на рівні самих концептуальних структур: – у межах концептосистеми підтримується баланс між функціональними одиницями і тими, потреба в яких вже зникає; – за допомогою категоризації утворюються нові та реорганізуються наявні концепти; – відбувається взаємодія між концептами, які вербально відтворюються
одиницями різних або однакових рівнів мовної системи (концептуальна деривація); – відбувається взаємодія між інформаційними складовими концептами (внутрішньоконцептуальна реорганізація інформації); – реалізуються процеси катего
ріальної організації та реорганізації складових концептосистеми.
Зміни на когнітивному рівні спричинюють відповідні процеси синхронізації метакогнітивного рівня, який оперує специфічним «набором знання про організацію знання та її вербальну відтворюваність». Метакогнітивні моделі утворення
комічного ефекту, метафоризації, фразеологізації, граматико-синтагматичної відтворюваності та, нарешті, ментальноадаптовані дериваційні моделі – все це піддається процесам синхронізації інформації.
Окрім процесів синхронізації інформації, можна відзначити і власне її приріст. Стрімке підвищення кількості складових не тільки когнітивного, а й метакогнітивного рівнів концептосистеми англійської мови зумовлює виникнення та
подальше встановлення мережі нових взаємозв’язків. Таким чином, інноваційний концептуальний континуум, що на вербальному рівні виражається у процесах власномовної (повної та часткової) деривації, а також у процесах запозичення,
потребує вивільнення акумульованої (не витраченої) ментальної енергії з метою синхронізації нових інформаційних складових, уворених завдяки процесам концептуалізації та категоризації.
Викладений нами матеріал свідчить про те, що англомовне інформаційне середовище представляє собою складну
структуру фрактального типу, що розвивається згідно основних принципів розвитку Універсуму. При чому процеси синхронізації цієї системи є константними й генетичнодетермінованими, що власне й забезпечують невпинний розвиток досліджуваної вербалізованої складової англомовного інформаційного середовища.
У цьому зв’язку слід відзначити широкі перспективи проведення ґрунтовного наукового аналізу з метою виявлення
принципів, що детермінують структурованість системних складових, а також функціональні особливості, що параметризують механізми синхронізації лінгвального, когнітивного та метакогнітивного рівнів лінгво-ментального середовища як
складової антропоцентричного ментального континууму певної мови світу.
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РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТЛУМАЧНИМИ СЛОВНИКАМИ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ
У статті зроблено спробу розкрити поняття «заперечення» тлумачними словниками іспанської мови задля
уточнення його значення та сфери його функціонування.
Ключові слова: заперечення, лексикографія, тлумачні словники, іспанська мова.
EXPOUSURE OF THE ESSENCE OF NEGATION IN THE SPANISH EXPLENATORY DICTIONARIES
Negation is one of the few truly universal grammatical categories: every language seems to have some grammaticalized
means to deny the truth of an ordinary declarative sentence. Yet the expression of this category varies significantly both from
language to language and historically within the same language. For the historical linguist, changes in the way that negation
is expressed are therefore an ideal testing ground for theories of change, with every language having the potential to provide
important data. Core phenomena in language change are amply exemplified in common developments in negation.
Negation provides a wealth of material through which the mechanisms of these core phenomena may be investigated. Typological work, building on the pioneering surveys of Dahl (1979), Dryer (1988), and more recently Miestamo (2005) and van
der Auwera (2010), has revealed the diverse range of ways in which negation is expressed in the world’s languages. Generative
work (Deprez 2000, Giannakidou 2000, 2006, Haegeman 1995, Rowlett 1998, Zanuttini 1997) has attempted to account for the
distribution of the various elements found in negative contexts and to derive their semantics. There is also a long tradition of
work in truth-conditional semantics on negation (Horn 1989), as well as work from a functionalist perspective (Givon 1978).
So, negation has been the subject of a vast body of scientific literature. In this article we tried to describe the concept
«negation» in the Spanish explanatory dictionaries to define more precisely its significance and sphere of its functioning.
Key words: negation, Lexicography, explanatory dictionary, Spanish.
РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ ОТРИЦАНИЯ ТОЛКОВЫМИ СЛОВАРЯМИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
В статье осуществляется попытка раскрыть понятие «отрицание» толковыми словарями испанского языка
для уточнения его значения и сфер его функционирования.
Ключевые слова: отрицание, лексикография, толковые словари, испанский язык.

Серед усіх мовних універсалій заперечення вигідно вирізняється особливим місцем у різних галузях людського знання
– філософії, логіці, психології, математиці, мовознавстві. Універсальність заперечення обумовлена прагненням людини
до диференціації явищ дійсності та відбиттям цього процесу в мові.
Саме тому актуальність дослідження обраної теми пов’язана з загальною спрямованістю сучасного мовознавства на
вивчення мовних одиниць різного лінгвістичного статусу, пов’язаних однією функцією вираження заперечного значення,
насамперед, в сучасній іспаністиці.
© Г. І. Глущук-Олея, 2015
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Метою нашої наукової розвідки є вивчення тлумачення заперечення в іспанській мові.
Предметом є власне категорія негації в сучасній іспанській мові.
Заперечення властиве розвитку пізнання і науки. Кожна нова досконаліша наукова теорія долає менш досконалу.
Заперечення є певним привнесенням у явище або предмет ззовні, є результатом його власного внутрішнього розвитку.
Оскільки самі по собі предмети та явища є суперечливими, вони розвиваються на основі внутрішніх протиріч та створюють умови для власного знищення задля переходу в нову, вищу якість. Лінгвістичне заперечення належить до складних
мовних категорій, воно пронизує всю лексику та граматику, має різні засоби та способи вираження та складну семантико-синтаксичну структуру. Багатоаспектність заперечення як мовного явища пояснює складність його відокремлення від
інших категорій. Мова йдеться про розрізнення в мовному запереченні понятійної та граматичної сторони та їхній зв’язок,
а також про суміжність категорії заперечення із категорією оцінки та модальності.
Дослідження категорії заперечення має багатовікову історію і, будучи лінгвістичною універсалією, воно описано у
словниках і граматиках кожної мови та в багатьох працях лінгвістів. Це – одна з важливіших мовних категорій, яка слугує
для опису дійсності, відіграє величезне значення у процесі спілкування, є однією з основних розумових операцій. Серед
інших універсалій заперечення вигідно вирізняється особливим місцем у різних галузях людського знання – філософії,
логіці, психології, математиці, мовознавстві.
Універсальність заперечення обумовлена прагненням людини до диференціації явищ дійсності та відбиттям цього
процесу в мові. Наприкінці 90-х років ХХ ст. С. Сіеферногм та В. Велтеном було зібрано бібліографію заперечення приблизно із 3000 тисяч назв [11], яка, безперечно, на сьогодні складає іншу цифру. Науковий пошук нашого дослідження
спрямовано на розкриття поняття заперечення у лексикографічній традиції іспанської мови.
Іспанська лексикографія зазнала певного відставання порівняно з французькою та німецькою, що може пояснюватися
тим, що в Іспанії провідні лексикографічні підприємства не отримали рішучого імпульсу як це відбулося в інших країнах
(видавництва Littré чи Larousse у Франції та Grimm у Німеччині), де йдеться про давню традицію укладання словників,
вокабуляріїв та глосаріїв. На сьогодні в Іспанії продовжуються найрізноманітніші публікації лексикографічних творів
різної спрямованості.
Дослідження лексичних полів, розпочаті Х. Трієром, сприяли вивченню не окремих слів, а, відповідно, їхніх синонімів
або семантично пов’язаних із ними слів [2, с. 19]. В Іспанії Х. Касарес, обраний у 1919 р. членом Королівської академії
Наук Іспанії, у 1921 р. підтримав ідею укладання словника за концептами, і в 1942 видав «Diccionario ideológico de la
lengua española: desde la idea a la palabra, desde la palabra a la idea» [7, с. 2]. Окрім того, наслідком тенденції до сучасного
підходу вивчення мови стала розробка описових словників іспанської мови; нові лінгвістичні ідеї допомогли зменшити
суто пуристські тенденції традиційної лексикографії.
Сучасна лексикографія тяжіє спиратися на реальне вживання слова на відміну від надмірного тиску, який чинився колись на словники вокабуляром писемної нормованої форми мови. Отже, стосовно заперечення, нас цікавить висвітлення
цієї теми тлумачними словниками іспанської мови задля уточнення сфери його функціонування. Передусім, розглянемо
власне лексему «негація» або «заперечення» – negación та його значення (етимологічно походіть із латини negatĭo, -ōnis)
[3, с. 1572; 5, с. 771; 10, с. 714]:
1) дія і наслідок заперечення;
2) нестача або повна відсутність чогось;
3) грам. знач. – семантична категорія, до якої належать певні слова, що слугують для заперечення;
4) власне заперечні слова або вирази.
Словник М. Молінер додає до тлумачення «негації» невизнання чогось [9, с. 654]. Поряд із дієсловом М. Молінер додає, що воно виражає:
– не існування речі, стану, або не реалізацію (не здійснення) дії чи феномена (Niega que haya tales documentos / Negó
que le hubiese tocado la lotería / Eso es como negar que la nieve es blanca). Часто гіперболічно вживається заперечення із
значенням зменшення (El perro que no ladra / Elena que no se enfada nunca). Префікси із заперечним значенням: a-, ab-, an-,
ana-, des-, i- (il-, im-, in-, ir), o-;
– відповісти комусь негативно, коли питається про щось, відхиляти інкриміновані звинувачення;
– значення дієслова denegar – заявити комусь про ненадання чогось чи відмову у чомусь (Le han negado el permiso
para trasladarse al extranjero); rehusar – не давати чи не робити того, що чекають від людини (Neagar la mano (el saludo));
забороняти певну дію чи перешкоджати їх (Le negó el paso por aquel sitio);
– заперечувати зв’язок, дружбу чи родинний зв’язок із певною особою – передається значення дієслова renegar (San
Pedro negó a Jesús);
– приховувати якусь річ;
– стверджувати, що когось немає вдома, коло його шукають чи телефонують, хоча насправді це не так (Le llamaré pero
estoy seguro que me lo negarán).
Стосовно дієслова negar та його значення [3, с. 1572; 12, с. 573]:
1) (із лат. – negāre) стверджувати, що чогось не існує, неправда, або не так, як хтось уважає чи стверджує;
2) припинити визнавати щось, не сприймати існування чогось;
3) відповідати «ні» на прохання або не надавати чогось;
4) забороняти, перешкоджати, заважати;
5) забути чи відсторонитися від того, що цінувалося, часто повторювалося;
6) не зізнаватися у злочині; зазвичай вживається звинуваченими, які юридично допитуються стосовно цього;
7) зневажати, сторонитися чогось;
8) приховувати;
9) вибачатися за щось скоєне, заперечувати участь у чомусь;
10) не приймати когось вдома, говорячи, що ви пішли.
Розглянувши попередні дефініції заперечення підтверджується ідея суб’єктивності та множинності його визначення.
Стосовно лексикографічного окреслення, за судженням Л. Ф. Лари, лексичне значення, взагалі, змінюється згідно з інтересами суспільства і оцінним досвідом його культури; і словник, як поєднання усіх означень, має відбивати природу цієї
культури [8, с. 204–205].
Так, словник синонімів і антонімів іспанської мови надає синонімічний ланцю дієслова «negar» [6, с. 260]:
denegar, prohibir, vedar;
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фразеологічні звороти: cerrarse a la banda, ponerse de uñas.
При чому denegar вживається виключно в адміністративній мові у значенні відмовити прохання, запит тощо. Також у
даному словнику до синонімів із значенням «negar» відносяться ocultar, disimular; excussarse, rehusar.
До того ж, ми не можемо забувати, що для визнання чогось негативним, ми одразу ж шукаємо на противагу цьому
щось позитивне: якщо одне слово заперечує, відхиляє чи спростовує щось, є очевидним, що воно вже передувало у певній
формі самому запереченню. Так, знову ж таки у вищезгаданому словнику знаходимо відповідні антоніми «negar»:
afirmar, incluir(se), ratificar(se), presentar(se).
Ступінь сприйняття негативності залежить від спільноти, тобто перше визначення заперечення може мати негативне
і позитивне значення відповідно до обізнаності, рівня погодженості у суспільстві щодо чогось. Намагаючись угрупувати
лексику в певні семантичні поля, простежується, що слова набувають чи можуть набувати за певних обставин відносні
значення, і це акцентується, передусім, у полі заперечення [2, с. 32]. Так, синоніми заперечення групуються у такі лексико-семантичні поля [4]:
negación: negativa, denegación, prohibición, oposición, repulsa;
negación, falta, carencia, ausencia, privación;
negación, torpeza, incapacidad, inutilidad, ineptitud, incompetencia, nulidad, invalidez, ineficacia;
negación, abjuración, traición.
Можна стверджувати існування щільного зв’язку між контрарними поняттями, і, говорячи термінами компонентного
аналізу, значення слова – це комплекси семантичних складників, поєднаних логічними константами, що визначається як
концепт. Виходячи із цього, тлумачний словник – це система концептів, кожному з яких відповідає фонологічна форма і
певні морфологічні та синтаксичні характеристики [1, с. 180–182].
Після проведеного аналізу щодо труднощів визначення та характеристики заперечення, ми спробуємо у подальшій
роботі деталізувати критерії складання корпусу семантичного поля заперечення в іспанській мові.
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МОВНИЙ СВІТ ПОЕТИЧНОГО ІДІОСТИЛЮ СІЛЬВІЇ ПЛАТ
Стаття присвячена дослідженню мовного аспекту ідіостилю Сільвії Плат, що дає можливість визначити індивідуальну неповторність авторки. У роботі розглядаються особливості індивідуального стилю американської
письменниці, а також відмінності індивідуального стилю залежно від сфери використання мови.
Ключові слова: ідіостиль, мовна особистість, поетичний стиль, вульгаризм, концепт.
LANGUAGE WORLD OF SYLVIA PLATH’S INDIVIDUAL POETIC STYLE
The article is devoted to the linguistic aspect of Sylvia Plath’s individual style.
Sylvia Plath was one of the most dynamic and admired poets of the twentieth century. By the time she took her life at the
age of thirty, Plath already had a following in the literary community. In the ensuing years her work attracted the attention
of a multitude of readers, who saw in her singular verse an attempt to catalogue despair, violent emotion, and obsession with
death. Intensely autobiographical, Plath’s poems explore her own mental anguish, her troubled marriage to fellow poet Ted
Hughes, her unresolved conflicts with her parents, and her own vision of herself. Whether Plath wrote about nature, or about
the social restrictions on individuals, she stripped away the polite veneer. She let her writing express elemental forces and
primeval fears. In doing so, she laid bare the contradictions that tore apart appearance and hinted at some of the tensions
hovering just beneath the surface of the American way of life in the post war period. At her most articulate, meditating on the
nature of poetic inspiration, [Plath] is a controlled voice for cynicism, plainly delineating the boundaries of hope and reality. At her brutal best – and Plath is a brutal poet – she taps a source of power that transforms her poetic voice into a raving
avenger of womanhood and innocence.
Keywords: individual style, language personality, poetic style, vulgarisms, concept.
ЯЗЫКОВОЙ МИР ПОЭТИЧЕСКОГО ИДИОСТИЛЯ СИЛЬВИИ ПЛАТ
Статья посвящена исследованию языкового аспекта идиостиля Сильвии Плат, что дает возможность определить индивидуальную неповторимость автора. В работе рассматриваются особенности индивидуального стиля американской писательницы, а также различия индивидуального стиля в зависимости от сферы использования
языка.
Ключевые слова: идиостиль, языковая личность, поэтический стиль, вульгаризм, концепт.
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Кожний дослідник тексту змушений так чи інакше розглянути проблему авторського чи індивідуального стилю. Адже
«індивідуальний почерк» автора, його манера виявляється вже в самому факті вибірковості, перевазі певних лексичних,
морфологічних, синтаксичних, фонетичних засобів, які стають базою формування більш складних та яскравих образів.
Проте лінгвісти і досі не мають загальновизнаного терміну для тлумачення індивідуального стилю, хоча він не раз ставав
предметом дослідження.
В загальному розумінні ідіостиль – це сукупність глибинних механізмів створення текстового простору певним автором, які відрізняють його від інших. У більш вузькому значенні ідіостиль пов’язаний з системою мовно-стилістичних
засобів, характерних для творчої манери певної мовної особистості автора. Такої думки притримуються такі науковці як
В. В. Виноградов, Р. О. Якобсон, М. М. Бахтін, В. П. Григор’єв та інші [13, c. 238].
На сьогодні поняття ідіостилю характеризується в досить широкому науковому діапазоні. Так, В. В. Івановим висловлювалася думка, що «двадцяте століття характеризується розвитком «семіотичних ігор», які призводять в результаті до
появи у однієї творчої особистості кількох мов» [7, c. 115].
У «Короткому словнику літературознавчих термінів» Тимофєєва та Венгерова стиль автора визначений як «сукупність основних ідейно-художніх особливостей творчості письменника, що повторюються в його творах, основні ідеї, які
визначають світогляд письменника і зміст його творів, коло сюжетів і характерів, які він зазвичай зображує, типові для
нього художні засоби, мова» [4, c. 42].
Індивідуальність авторського стилю полягає в наявності специфічної сукупності авторських стилістичних прийомів,
характеризується наявністю певного принципу відбору та комбінації різних мовних засобів та їх трансформацій у запропонованій автором концепції.
З-поміж багатьох існуючих трактувань ідіостилю завданням когнітивного вивчення дискурсу певного автора відповідає розгляд ідіостилю крізь систему концептуальних моделей в напрямку від когнітивних феноменів до їхньої мовної реалізації. Так, у трактуванні І. А. Тарасової ідіостиль як «спосіб думати і говорити про світ в нерозривній єдності» корелює
з розумінням ідіостилю як сукупності мовних і ментальних структур художнього світу автора [11, c. 9], єдності концептів
і когнітивних структур та їхнього мовного втілення [12, c. 22].
В. О. Самохіна наголошує на необхідності врахування «соціально-історичних, національних, індивідуально-психологічних і морально-естетичних норм, особливостей людини, її світосприйняття, знань про світ (концептуальна картина
світу й тезаурус)…» [10, c. 15] у дослідженні ідіостилю.
Другий напрям у дослідженні ідіостилю фокусується на аналізі різних структурних і змістових форм організації мовного матеріалу (передусім лексичного) у замкнутому цілому та виявленні характеру їх співвіднесеності на рівні стилістичного узусу або ідіостилю.
Інші підходи трактують індивідуальний стиль як сукупність мовно-виражальних засобів, що виконують естетичну
функцію та вирізняють мову окремого письменника з-поміж інших [9, c. 604], як феномен, що належить до царини естетики, та як єдність змістових і формальних лінгвальних характеристик, притаманних творам певного письменника, яка
створює унікальний, втілений у цих творах авторський спосіб мовної реалізації [8].
Досліджуючи зв’язок між автором і структурою створюваного ним тексту як словесно-художнього цілого, В. В. Виноградов доходить висновку про те, що стиль письменника створює та відтворює індивідуально-виразні якості та співвіднесення речей-образів, типові для творчої системи цього митця [5, c. 128, 211].
Поряд із цим особистість письменника відображається у неповторності й оригінальності асоціацій, вербально матеріалізованих у лексичній структурі тексту. Асоціативні перегукування та паралелі, найбільш характерні для автора типи
асоціацій, пронизують усю його творчість, стають важливою ознакою ідіостилю, відображуючи сприйняття навколишнього світу письменником.
Третій напрям формується під впливом когнітивної лінгвістики на основі моделювання «можливих світів» різних авторів. При цьому виявляються «домінантний особистісний зміст» [9, c. 604] та інші, вивчаються окремі концепти та форми
їх репрезентації [1], семантичні, асоціативні та лінгвокультурологічні поля [3, c. 8].
Уточненням поняття ідіостилю в когнітивному напрямку є запропоноване Р. Фаулером поняття «когнітивний стиль»
(mind style) – специфічна мовна репрезентація індивідуальної ментальної сутності автора, оповідача та персонажів, які
корелюють з поняттями картина світу (world view), це відображення характерного способу засвоєння та розуміння світу,
яке автор утілює в тексті [14, c. 103].
В загальному можна охарактеризувати поняття ідіостилю як систему змістових і формальних лінгвістичних характеристик, властивих творам одного автора, який унікально втілює у своїх працях власний авторський спосіб мовного
вираження.
Авторський стиль Сільвії Плат відзначається широким використанням порівняння, метафори, головних стилістичних методів пародії, гіперболи, складного епітету. Однією із особливостей поезії авторки є використання розмовної
мови, сленгу, а також вульгаризмів, що забезпечує точну передачу емоційного стану та почуттів поетеси. У поезії «Lady
Lazarus» Сільвія Плат використовує вульгаризми у поєднанні з німецькими словами: Herr Doktor/ Herr Enemy/ Herr God/
Herr Lucifer [15, c. 244].
У даному випадку вульгаризми використовуються, щоб виразити зневажливе ставлення мовця до об’єкта мовлення.
Такі вульгаризми не є лексичними, а являються стилістичними, тобто такими, які не несуть у собі жодного непристойного
змісту [6].
Водночас поетеса вживає вульгаризми разом із яскравими метафорами – «goobbledygoo», «devil», «bastard», «polack»:
«My Polack friend
Says there are a dozen or two.»
«I have always been scared of you,
With your Luftwaffe, your gobbledygoo.»
«But no less a devil for that, no not…»
«Daddy, daddy, you bastard, I’m through.» [16, c. 222–224]
Поетеса часто використовує у своїх творах запозичені слова та вирази з інших мов. У поезії «Lady Lazarus» для відчутного контрасту простої мови розповідача Сільвія Плат вводить латинські терміни «annihilate», «opus».
У вірші «Daddy» авторка використовує німецькі слова:
«Ach, du…
Ich, ich, ich, ich…
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I could hardly speak.
With your Luftwaffe…
Not God but a swastika…» [17, c. 222–223].
Слід зазначити, що в більшості творів прослідковується відсутність рими та ритму. Будь-яка установка на риму виявляється випадковим співзвучанням. Лише поетична манера останніх років характеризується чітким ритмом.
Для передачі глибоких переживань та почуттів письменниця поринає у стихію образів. Її стилістика має спільні риси із
технікою «потоку свідомості», оскільки поезії містять несамовитий потік образів, які неможливо структурувати. Образи в
Сільвії Плат є полімодальними, тобто такими, що являють собою цілісну систему уявлень індивіда про оточуюче предметне та соціальне середовище. Представлений у поетичному тексті полімодальний образ відображає загальний психічний
стан автора, його відчуття. Розглянемо вислів із поезії «Waking in Winter»:
I can taste the tin of the sky – the real tin thing.
Winter dawn is the color of metal… [18, c. 151].
В даному випадку полімодальний образ формується завдяки зоровому та смаковому сприйняттю авторки, а саме завдяки уявленням Сільвії про колір металу та присмак жерсті.
Отже, поетичний стиль Сільвії Плат відрізняється практично повною відсутністю рими та ритму, широким використанням тропів, сленгу, вульгаризмів, іншомовних слів, що надає її творам емоційної напруженості. Стилістичні засоби
перебільшення та ототожнення формують індивідуальну манеру письма авторки.
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
З ПСЕВДОАНТРОПОНІМНИМИ КОМПОНЕНТАМИ
У статті розглядаються фразеологічні одиниці з псевдоантропонімним компонентами в структурно-семантичному та порівняльному аспектах. Комплексний аналіз даних фразеологізмів дає можливість краще зрозуміти
семантику мовних одиниць та національно-культурну специфіку певного етносу. Дослідження проводиться на матеріалі англійської, польської та української мов.
Ключові слова: структурно-семантичний та порівняльний аспекти, фразеологічні одиниці з псевдоантропонімним компонентом, образність фразеологізмів, семантика, етимологія.
National-cultural specificity of semantics idioms with psevdoantroponimics
component
The article deals with the phrazeological units with psevdo-antroponimical components in the structural-semantic and
comparative aspects. The analysis of etymological nuances helps to understand the semantics of the above-mentioned units
better. The nominal structures are compared in English, Polish and Ukrainian.
The idiomatic and set expretion, lexically and often structurally stable units of lexion present an universal phenomenon.
Structurally, they may be in all languages: sentence idioms; word-group idioms; metaphorically generalized proper name, for
example: Nosy Parker, similarly in Ukrainian Язиката Хвеська and others like that.
Idiomatic expressions in English, Polish, Ukraine and in all others languages may be performed common functions in the
sentence, for example of the subject: Joe College; Graf de Socha and others.
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National idioms present a suparate universal feature pertained to all languages. These idioms are formed on the basis
of the component parts images characteristic of a definite national community and its languages. Thus, only in English exsist
such phrasiological units «The best physicians are Dr. Diet, Dr. Quiet and Dr. Merryman» and only in Polish we have «Nie
zgadnie pan Niewieski, co zrobi Pan Niebieski», and in Ukrainian we have «Баба Пихтя».
So, the research defines the motivation basis for the formation of the figurative meaning of the phraseologisms with psevdo-personal name components in the English, Polish and Ukrainian languages. To research the national-cultural specificity
of semantics idioms with psevdoantroponim components is very important and usefull for people.
The artical analyses common and different sources of the linguistic and cultural information of the phrazeological units
with psevdo-antroponimical components in the contrasted languages.
Key words: structural-semantic and comparative aspects, phrazeological units with psevdo-antroponimical components,
the semantics of the above-mentioned units, etymological nuances.
Национально-культурная специфика семантики фразеологичных единиц с псевдоантропонимними компонентами
В статье исследуются фразеологические еденицы с псевдоантропонимними компонентами в структурно-семантическом та сравнительно-сопоставительному аспектах в английском, польском и украинском языках.
Ключевые слова: структурно-семантический и сравнительно-сопоставительный аспекты, фразеологическая
ономастика, образность фразеологизмов, семантика, етимология.

Далеко не всі багатства етнокультурного потенціалу семантики ономастичної фразеології сьогодні є освоєними. Це
пов’язано з нерозробленістю процедури інтерпретації культурної інформації оніма [3, с. 45]. Так, у низці фразеологічних
одиниць натрапляємо на компоненти, які імітують у різний спосіб антропоніми – псевдоантропоніми.
Незважаючи на широкий спектр праць із ономастичної фразеології, дискусійними і донині залишаються питання
щодо семантичного навантаження компонента-оніма у складі мовних одиниць (П. П. Чучка, M. Knappová, D. Nilsen,
Е. Rzetelska-Feleszko, А.М. Архангельська, Н.Д. Бабич) та його ролі в мотивації фразеологічного значення (В. Д. Ужченко,
Е. Л. Березович, А. М. Кравчук, В. М. Мокієнко, Н. М. Пасік, Н.Б. Головіна, Н.С. Ляшенко, В.Н. Телия, Т.О. Черниш та інші).
Сьогодні, залишається недостатньо вивчене переосмислення компонентів-псевдоантропонімів мовних одиниць, які
формуються і залежать від соціальних, історичних, лінгвокультурологічних, міфологічних чинників, від ролі символів,
конотацій, асоціацій присутніх у їхній внутрішній формі, а також від евфімізації, шляхів метафоризації тощо [1, с. 102].
Предметом нашого розгляду є англійські, польські та українські фразеологічні одиниці з псевдоантропонімними компонентами.
Мета дослідження полягає у структурно-семантичному та психо-когнітивному аналізі внутрішньої форми фразеологічних одиниць з псевдоантропонімними компонентами у зіставлювальних мовах та вивченні їхньої національно-культурної специфіки.
У статті реалізуються такі завдання:
– з’ясувати особливості структури, семантики, етимології і символіки псевдоантропонімних фразеологічних одиниць;
– дослідити лінгвальні причини створення псевдоантропонімів;
– простежити функцію псевдоантропонімів у складі різних семантичних груп з огляду на національно-культурну специфіку вербалізації онімів.
Дослідження фразеологічних моделей, семантики, етимології, символіки, асоціативного та когнітивного тла мовних
одиниць із псевдоантропонімами компонентами дає можливість прослідити національно-культурні феномени зіставлюваних фразеологічних систем.
Фразеологічні одиниці з псевдоантропонімними компонентами в англійській, польській та українській мовах характеризуються яскравою національно-культурною маркованістю. Проте, у слов’янських фразеологізмах імітація антропонімів-компонентів є більш поширеним явищем, ніж в англійській.
Виокремлюємо декілька груп псевдоантропонімів за мотиваційною основою антропоніма-компонента: використання
наявного питомого імені / наслідування моделі питомого імені; наслідування питомого імені і питомого прізвища. В окрему групу виділяються каламбурні евфемізми, створенні за моделлю «пан/пані (баба) (майстер) + антропонім», у межах
якої використано як наявні в мові антропоніми, так і створені (напр.: англ. Best physicians are Dr. Diet, Dr. Quiet and Dr.
Merryman, the – присл. «їжа, тиша та розвага – найкращі лікарі» [АУФС, с. 65]; пол. Nie zgadnie pan Niewieski, co zrobi Pan
Niebieski. Nie zgadnie pan Niewieski, co myśli Pan Niebieski. Nie zgadnie pan Duńczewski ni też pan Niewieski, co zdarzy Pan
Niebieski [NKPP, т. 2, с. 621]. Джерелом прислів’я є, ймовірно, St. Jan Niewieski, який у 1672–1699 рр. у Кракові, а згодом
у Замосьці видавав «Rzymski i ruski kalendarz», у якому подавав прогнози погоди на декілька років наперед [NKPP, т. 2,
с. 621]. Для створення таких псевдоантропонімів використовуються також і чужі «моделі» прізвищ (пол. Potockes umnes,
Czartoryskes dumnes, Radziwiłłes szalawiłes, Małachowskes pikes. Прислів’я з єврейського жаргону [NKPP, т. 2, с. 1034] чи
іншомовні слова (пол. Pacowie poginęli, Wojnowie nastali. Вислів Яна Собеського із цікавою алюзією до прізвищ, перше
з яких пов’язане з лат. ‘мир’ [NKPP, т. 1, с. 13]). В. Д. Ужченко приходить до висновку, що «часом розгортання образу
йде від безобразного мовного елемента (могила) до перифрастичного каламбурного персоніфікованого словосполучення,
підлаштованого під ‘модель прізвища’, пор. віднести до Івана Могильного кого (Новолек), дати місце в Могильовській
губернії. Поїхати до Могильовської губернії» [ФСССГД, с. 89].
Значна кількість фразеологічних одиницях із псевдоантропонімами-компонентами англійської, польської та української мов, характеризується лінгвокультурною інформацією про образ людини, її розумові вади (божевілля): англ. Bess
o’Bedlam; Jack (Tom)o’ (of) Bedlam – «божевільна людина» [АУФС, с. 555]; укр. Глек Макітрович (Б. Левін «Пропащі»));
укр. діал. Лапша Іванівна – людина, яку легко обдурити [ФСССГД, с. 144]; балакучість: пол. Panna Trzepałkowska – «балакуча жінка» [NKPP, т. 3, с. 541]; злість («[як] + ім’я як корелят апелятива + по батькові як корелят апелятива + дуже
злий»): пол. Ciocia Potulicka – «злостива жінка» (Według Darowskiego, jest to przezwisko kobiety złego prowadzenia, któremu
powód dała rzeczywista pani Potulicka, po Opalińskim Grudzińska. Walicki uważa, że jest to nazwisko utworzone sztucznie od
przymiotnika potulny, co za nim powtarza Brzozowski) [NKPP, т. 2, с. 1038]; укр. діал. [як] Кобра Львівна; як Кобра Іванівна;
[як] Тигра Львівна (Львовна), Пантера Львівна [ФСССГД, с. 177]; легковажність: пол. Pan Niechajno. Відоме на Україні
позначення людей легковажних [NKPP, т. 2, с. 596]; укр. Нехай недобрий (поганий) чоловік. Нехай та тривай то недобрі
люде [Номис, с. 486]; укр. діал. Ваня Вєтров, ірон. – «несерйозний чоловік» (Вєтров – каламбурне обігрування синтаксично обумовленого значення слова вітер) [ФСССГД, с. 42]; лінощі: пол. Spoźnialscy i Lenie jedno pokolenie [85, с. 190]; укр.
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Славік Ліньовський – «лінивий; пустоголовий» [ФСССГД, с. 216]; огрядність: діал. Баба Пихтя – «дуже товста жінка, що
ледве проходить у двері» (Пихтя – іронічне віддієслівне утворення від пихтіти) [ФСССГД, с. 23] тощо.
Семантика фразеологічних одиниць трансформує лінгвокультурну інформацію і про стан людини, наприклад – померти: пол. Ożenił się z Łopacińską. Wyjść za mąż za Łopacińskiego – «померти» [NKPP, т. 1, с. 349]; укр. Віддати ся за
Муравського – «вмерти, про жінку» [Франко, т. 2, c. 561]; укр. діал. Від Муравського ніхто не втече – «від мурави, якою
покритий гріб, від гробу, смерти» [Франко, т. 2, c. 651]; укр. діал. скоро Лопатовський прийде посватає – «незабаром
помре» (Каламбурне обігрування слова ‘лопата’ як знаряддя для копання могили. Зближення смерті й весілля – загальновідоме) [ФСССГД, с. 149]; укр. діал. запрошує Вишневський когось [ФСССГД, с. 81]; укр. діал. Перевестись до Вишневського (Вишневський псевдовласне ім’я, що постало на основі загальної назви вишня внаслідок персоніфікації) [ФСССГД,
с. 47, 48]; укр. діал. віднести до Івана Могильного [ФСССГД, с. 89]; укр. діал. Кіндрат схопив – «хто-н. помер» [ФСССГД,
с. 118] та інші.
Семантикою соціального статусу чи роду професії характеризуються такі фразеологічні одиниці, як: англ. Lady
Bountiful Bounti – «дама, що займається добродійністю» (за ім’ям дійової особи з п’єси Дж. Фаркара (G.Farguar,1677-1707)
[АУФС, с. 250]; англ. Jukes and Kalikaks – «видумані прізвища родин із нижчих прошарків населення, люди, що мають
вроджені вади» [12, с. 211, 212]; англ. Joe College – «студент» [12, с. 205]; пол. Graf de Socha – «про дрібну шляхту»
[NKPP, т. 1, с. 731]; пол. pani Władzia – «поліцейський» [6, с. 190]; пол. Panna Babska – «акушерка» [NKPP, т. 1, с. 46];
укр. діал. То пан майстер дармохляп, що хто кине, а він хап – «глузують із голодранця, може первісно нероботящого
взимі муляря» [Франко, т. 1, c. 718] укр. То майстер дери шкіра – «називають лупія, що здирає шкіру зі здохлої скотини»
[Франко, т. 1, c. 758] тощо.
Ця модель ще представлена фразеологізмами із псевдоантропонімами, значення яких ґрунтується на образах Людини
і Всесвіту: укр. діал. Проїхати на Ждановськім, ірон. чи жарт. Прийти пішки, не діждавшись автобуса, машини. На основі
каламбурного обігрування слова ждати [ФСССГД, с. 97]; пол. Na święty nigdy, Na św. Migdy, co nie bywa nigdy. Na świętego
Dygdy, nie bydzie to nigdy – ніколи («на (за, у) + фіктивного святого = «ніколи; дуже довго чекати») [NKPP, т. 2, с. 625]; укр.
діал. на святого лінтяя [ФСССГД, с. 205];
Специфіка досліджуваних мовних одиниць полягає у тому, що їхня мотиваційна основа інформує про своєрідний
склад мислення певного етносу, його культуру, звичаї, традиції, світосприйняття, історію та міфологію.
Спільність проаналізованих фразеологізацій спостерігається на рівні механізмів фразеотворення. Частково збігаються
й мотиваційні сфери, вербалізовані з компонентом-псевдоантропонімом.
Мотиваційна основа фразеологічних одиниць з псевдоантропонімами-компонентами пов’язана з позамовними факторами, які впливають на розуміння символіки оніма, його значення, лінгвокультурну інформацію представниками різних
соціумів. Такий аспект вивчення фразеології стимулює актуальність розгляду цих одиниць у міжмовному плані.
Основні функції псевдоантропонімів у представлених фразеологічних моделях – символічна, асоціативна та когнітивна.
Проведене дослідження дає можливість визначити культурно-національну специфіку семантики фразеологічних одиниць з псевдоантропонімними компонентами, що залежить від впливу асоціативних явищ, етнолінгвокультурологічних
позначень, символів і пов’язаних з ним певних суспільно-культурних чинників на формування фразеологічного значення.
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ПОЗАМОВНІ ЧИННИКИ У ПРАГМАТИЦІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ
У статті розглянуто прагматичний аспект англо-українського художнього перекладу; встановлено позамовні
чинники, які впливають на відтворення прагматичного потенціалу оригіналу в перекладі; з’ясовано, що прагматично
адекватний переклад можливий лише за умови врахування особливостей усіх учасників літературної комунікації.
Ключові слова: прагматика, художній переклад, позамовні чинники.
EXTRALINGUISTIC FACTORS IN PRAGMATICS OF FICTION TRANSLATION
The article deals with extralinguistic factors in pragmatics of fiction translation. The difference in the scope of background
knowledge of a writer and reader of the original, and a translator and his/her target audience may cause problems in rendering
of pragmatic meaning of the source text. To understand the literary text on the pragmatic level a translator has to be experienced not only in linguistics, but also in social and cultural spheres. For pragmatically adequate translation one has to take into
consideration the difference in world views of communicants. The more translators know about target readers’ peculiarities,
experience, interests, values, age, social status, the better. Among conditions that influence translators’ choices one can mention the necessity to render the individuality of writer’s style, her/his explicit and implicit intentions, attitude to characters and
their deeds in the work of fiction. Propaganda, translator’s ideological beliefs, censorship are the factors that cause pragmatic
deformation of original literary works. Sometimes the pragmatics of the source text is changed due to educational purposes of
the target text. But only the usage of pragmatically motivated transformations may result in pragmatically adequate translation.
Key words: pragmatics, fiction translation, extralinguistic factors.
ВНЕЯЗЫКОВЫЕ ФАКТОРЫ В ПРАГМАТИКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА
В статье рассмотрен прагматический аспект англо-украинского художественного перевода; установлены внеязыковые факторы, что влияют на воссоздание прагматического потенциала оригинала в переводе; доказано, что прагматически адекватный перевод возможен только при условии учета особенностей всех участников литературной коммуникации.
Ключевые слова: прагматика, художественный перевод, внеязыковые факторы.

Прагматика все частіше стає об’єктом пильної уваги мовознавців, літературознавців та перекладознавців. При цьому
основні труднощі при відтворенні прагматики оригіналу в перекладі спричинені не відмінностями систем вихідної та
цільової мов, а позамовними чинниками, що зумовлює необхідність їх детального розгляду. Отже, метою дослідження є
з’ясування впливу позамовних чинників на англо-український художній переклад.
Інтерпретатор може зрозуміти смисл тексту лише співвіднісши значення мовних одиниць з позамовними чинниками,
які відіграють важливу роль у кожній мовленнєвій ситуації [26, с. 167]. Як зазначає В.С. Виноградов, у позамовній інформації відображаються поняття і уявлення про явища, факти, об’єкти дійсності, характеристики, дії, стани, особливості,
якість, які притаманні різним матеріальним і духовним формам природи та суспільства [7, с. 55]. При цьому зміст позамовної інформації, якою володіє автор і читач оригіналу, перекладач і читач тексту перекладу може суттєво відрізнятись,
неврахування чого може суттєво знизити якість перекладу.
Одним із чинників, який може спричинити труднощі для забезпечення адекватного перекладу, є відмінність картин
світу комунікантів. Зауважимо, що картина світу неодноразово була предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців [1, с. 257; 3, с. 82; 19, с. 20; 21, с. 50; 31, с. 42; 40, c. 291]. Важливим, на нашу думку, є міркування І.Б. Штерн, яка
стверджує, що картина світу визначає культурно-національні особливості сприйняття реальності комунікантом [6, с. 156],
що демонструють нижченаведені приклади: Captain, is all well [49, c. 91]? – Пане капітане, щось негаразд [45, с. 108]?;
Much good my wearing myself to the bone trying to be funny in this house [49, c. 20]. – Усім тут начхати, що я аж зі шкіри
пнуся, аби хоч когось у цьому домі розважити [45, с. 28]. Науковці ілюструють це положення також на прикладі природних і створених людиною об’єктів, політичних, технічних, наукових термінів або абстрактних філософських понять, які
не мають аналогів у рідній культурі одного з учасників мовленнєвого акту, що може бути спричинено, наприклад, тим,
що нації перебувають на різних стадіях соціального та культурного розвитку. Як наслідок, слово, що позначає іншокультурну реалію, не викликає асоціацій у свідомості людини, яка ніколи не бачила відповідного об’єкта [19, с. 19–20; 36,
с. 22]. Це, у свою чергу, накладає на перекладача велику відповідальність за вимушену участь у заповненні лакун у
картині світу реципієнтів перекладу [4, с. 10]. Тому для досягнення рівноцінного комунікативного ефекту вихідного та
цільового висловлювання перекладач доволі часто змушений застосовувати трансформації.
У перекладі семантико-структурні параметри вихідного тексту відтворюються з необхідними модифікаціями для того,
щоб нейтралізувати розбіжності в лінгвоетнічних комунікативних компетенціях [20, с. 104] і таким чином вирівняти для
носіїв вихідної та цільової мов об’єктивні передумови сприйняття повідомлення та реакції на нього [13, с. 46; 20, с. 104].
Отже, важливим чинником у прагматиці перекладу є лінгвоетнічний бар’єр. Нагадаємо, що цим терміном науковці позначають все, що не дозволяє носію мови перекладу безпосередньо сприймати текст вихідною мовою і реагувати на
нього так, як носій мови оригіналу [20, с. 104]. При цьому одним із чинників лінгвоетнічного бар’єру є розбіжності преінформаційних запасів носіїв вихідної та цільової мов, які використовуються при сприйнятті та інтерпретації текстів [20,
с. 107]. Звідси, застосування прагматично зумовлених перекладацьких трансформацій мотивоване необхідністю вирівняти передумови сприйняття та інтерпретації художнього твору носіями української і англійської мов: I’ll send her to the
manse tomorrow and borrow the Peep of the Day series <…> [47, c. 72]. – Завтра ж відправлю її до нашого пастора й попрошу для неї молитовник [47, с. 58]; My sister walks by with her new Day-Glo hair [50, c. 100] – До нас прямувала моя сестра
з кислотним кольором волосся [46, с. 83].
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Будь-який текст містить лінгвоетнічні компоненти, тому на стадії підготовки до перекладу перекладачеві необхідний
певний об’єм фонової інформації [1, с. 171]. Слідом за В.С. Виноградовим під терміном «фонові знання» ми розуміємо ту
спільну для комунікантів інформацію, яка забезпечує взаєморозуміння при спілкуванні [8, с. 34]. Фонову інформацію містять реалії та асоціативні лексичні одиниці [7, с. 105–114; 8, с. 37]. За відсутності необхідних фонових знань перекладач,
виступаючи в ролі реципієнта оригіналу, може не зрозуміти деталей оригіналу і, як наслідок, ввести в оману вторинного
читача художнього твору [34, с. 56; 37, с. 36]. Так, у наступному прикладі в оригінальному висловлюванні згадується
дитяча гра, суть якої полягає в імітації дій ведучого, а завданням квача є спіймати будь-кого з гравців і передати таким
чином своє звання. Тому власне в перекладі загальновідомі правила гри вступають в суперечність зі змістом висловлювання: When playing Follow my Leader, Peter would fly close to the water and touch each shark’s tail in passing <…>. They
could not follow him in this with much success, so perhaps it was rather like showing off, especially as he kept looking behind to see
how many tails they missed [49, c. 41]. – Бавлячись у квача, Пітер підлітав до поверхні моря і торкався долонею акулячих
хвостів <…>. А дітлахи так не вміли, тим паче, що це радше скидалося на хизування, бо Пітер час від часу озирався й
задоволено рахував, на скільки хвостів відстали його супутники [45, c. 53].
У науковій літературі виокремлюють довготривалу і короткочасну фонову інформацію. Перша з них утворює основу
національної духовної культури. Переклад такої інформації зазвичай не становить труднощів для перекладача, оскільки
вона міститься у лексикографічних джерелах. До короткочасної фонової інформації відносять модні слова, вислови, приказки, колоквіалізми, назви популярних кафе, ресторанів, імена та прізвища кумирів певного часу, деякі евфемізми, що
часто зустрічаються у літературних творах і є джерелом перекладацьких труднощів [8, с. 42]. Таким чином, переклад
залежить не лише від мовного контексту, але й від чогось зовнішнього відносно тексту, що ми називаємо енциклопедичними даними [12, с. 36]. Якщо перекладач володіє достатнім обсягом фонових знань, то наступною умовою забезпечення
адекватного перекладу є об’єктивна оцінка ймовірних фонових знань вторинних реципієнтів повідомлення, наприклад,
літературних. Якщо відправник вихідного тексту вважає певну інформацію відомою для читача оригіналу, то це не завжди
стосуватиметься і реципієнта перекладу, який є представником іншої культури [34, с. 155]. Тому пропонуємо розглянути
способи перекладу висловлювань, які містять назви художніх творів відомих англійських і американських письменників. Так, у романі Carrie Diaries К. Плугатир здійснила наступні перекладацькі трансформації: 1. заміна: You’re going to
see The Importance of Being Earnest at the Hartford Stage [50, c. 298]. – Ти ідеш дивитись Оскара Вайлда в «ГартфордСтейдж» [46, с. 254]; 2. додавання: It’s a paperback – The Sun Also Rises [50, c. 348]. – То був роман «І сходить сонце»
Гемінгвея в м’якій обкладинці [46, с. 300]. Якщо перекладач переконаний у тому, що письменник відомий україномовній
читацькій аудиторії, але має сумніви з приводу ознайомлення цільових реципієнтів з конкретним художнім твором, то, на
нашу думку, доречним буде саме додавання.; 3. узагальнення: And sometimes if you are in a clique, it’s like being in Lord of
the Flies [50, c. 298]. – Але іноді, навіть коли ти в кліці, ти почуваєшся як у пеклі [46, с. 181]. У цьому випадку, незважаючи на те, що перекладачеві вдалось передати основну думку мовця, відбулась стилістична нівеляція фрагменту тексту.
Відповідно, прагматичний ефект оригіналу та перекладу дещо відмінний.
Зважаючи на те, що переклад розглядають, як комунікативну діяльність, що забезпечує спілкування між носіями різних культур [14, с. 25; 18, с. 211; 31, с. 53; 43, c. 325], слід проаналізувати вплив чинника «культура» на прагматику перекладу. Культура проникає у мовні знаки через асоціативно-образну основу їх семантики [15, с. 160; 42, с. 4] та інтерпретується через виявлення зв’язку образів зі стереотипами, еталонами, символами, міфологемами, прототиповими ситуаціями
та іншими знаками національної культури [15, с. 160]. До перекладацьких проблем у процесі комунікації відносять такі
пов’язані з культурою явища, як безеквівалентна лексика, лакуни, фразеологічні одиниці, символи, метафори, мовленнєва
поведінка та мовленнєвий етикет [15, с. 158]. Крім того, культура детермінує оцінку людиною певних явищ чи подій, що
потрібно враховувати при перекладі [28, с. 24]. О. І. Чередниченко зазначає, що чим вищим є ступінь мовної компетенції
перекладача, тим вищим є ступінь його культурної компетенції, яка дозволяє правильно зрозуміти факти вихідної культури, девербалізувати їх та подати у новій словесній оболонці, пристосувавши до норм вторинної культури [33, с. 487]. Відсутність еквівалентності в сфері культури призводить до спотворення культурного фону перекладеного висловлювання
[32, с. 213]. За спостереженнями Н.В. Тимкo, типові помилки у трансляції культури під час перекладу зазвичай зумовлені
незнанням перекладачем матеріальної та духовної культури, військової субкультури, неправильним перекладом сигніфікативних конотацій, жартів, каламбурів [31, c. 174]. Неврахування перекладачем відмінності особливостей побуту і
традицій носіїв різних культур може призвести до одомашнення, що доводить нижченаведений приклад: Mr. Phillips has
been carrying matters with a rather high hand [47, c. 149]. – Пан Філіпс передає куті меду [48, с. 121].; <…> he might say a
great deal about it, and yet you could not find the body [49, c. 81]. – <…> намеле сім мішків гречаної вовни – мовляв, отак
було й отак, а довести – ніяк [45, с. 97]. Як стверджують В. Карабан та М. Ребенко, асиметрія культурної картини світу
є однією з причин прагматичної деформації [16, с. 30]. Адже неадаптоване проектування перекладачем специфічних особливостей культури носіїв вихідної мови на культуру носіїв мови перекладу, чи навпаки, може спричиняти неадекватний
комунікативний ефект, тобто нерозуміння чи неправильне розуміння, нерівноцінні емоції, утруднене сприйняття тексту,
втрати в емоційному чи естетичному сприйнятті [2, с. 6; 31, с. 54].
Слід зауважити, що виникнення комунікативної значущості тексту можливе за умови, якщо індивід володіє соціальними знаннями для адекватного його розуміння [9, с. 7]. Отже, для того, щоб зробити вдалий переклад, необхідно знати ситуацію, обставини, у яких функціонує даний текст [44, с. 31], соціальні умови та стан суспільного розвитку народу, літературу
якого він перекладає [23, с. 107]. Звідси, для повного розуміння прагматичного рівня художнього тексту перекладачеві
потрібний відповідний мовний, культурний та суспільний досвід [27, с. 145]. Особливо важливими для масової комунікації,
до якої відносять також комунікацію автора художнього твору з читачем, є краєзнавчі фонові знання [5, с. 170].
Зважаючи на те, що правильне розуміння є обов’язковою умовою ефективної комунікації [13, с. 79], переклад слід
здійснювати, орієнтуючись на характеристики ймовірного реципієнта перекладеного художнього твору, адже прагматичне ставлення реципієнта до тексту залежить не лише від прагматики тексту, а й від досвіду [18, с. 210; 35, c. 19], особистості, характеру, психологічних особливостей читача [18, с. 210], його інтересів та смаків [20, с. 59-60], соціального
статусу, намагання досягнути певних практичних результатів [17, с. 105]. Крім того, науковці виокремлюють чотири рівні
здатності декодування інформації: дітей, словник та досвід яких обмежений; неграмотних чи малограмотних дорослих;
освічених дорослих; спеціалістів у певній сфері. Водночас, читацькі аудиторії можуть різнитися і за потенційним інтересом [41, с. 155]. Отже, кожний читач «вичитує» з одного й того ж тексту дещо інший зміст [22, с. 144].
Через відмінності у вихованні, способі життя, менталітеті асоціації та емоції у людей різних національностей нерідко
викликаються різними вербальними стимулами [24, c. 65]. Тому і перекладач, і редактор повинні опрацювати переклад з
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огляду на вищезгадані розбіжності між аудиторіями оригіналу та друготвору задля отримання такого тексту повідомлення, який буде контекстуально синонімічним до оригіналу не лише змістово, але й на рівні психології сприйняття такої
інформації [30, с. 260]. Водночас, важливо зберегти національну самобутність оригіналу в перекладі [7, с. 116–117].
Окрім вищезазначених позамовних чинників, що впливають на точність відтворення прагматичного потенціалу оригіналу, перекладач може мати на меті пропаганду чи освітні цілі, або зацікавитись певною частиною оригіналу і, у зв’язку з
цим, зробити на ній наголос, щоб передати свої почуття вторинному читачу, знижуючи при цьому рівень еквівалентності
перекладу [37, с. 92]. Перекладач може внести деякі зміни таким чином, щоб у тексті перекладу з’явився підтекст, втілюючи свій намір спонукати читацьку аудиторію до певних роздумів чи поведінки [41, с. 155]. Вплив ідеологічних міркувань
на переклад неодноразово був предметом дослідження науковців [10, с. 13; 15, с. 160; 29, с. 62]. Для прикладу, Н.М. Рудницька зазначає, що інколи через ідеологічний тиск у Радянському Союзі окремі складові оригіналу не відтворювалися
або спотворювалися у перекладі, і тому перекладені твори набували зовсім іншого значення [29, с. 62]. На увагу заслуговують також припущення науковців, що серед факторів, які можуть впливати на комунікативно-прагматичний ефект текстів перекладу, є гендерна характеристика перекладачів [11, с. 5; 39, c. 157], їх особиста культура і система цінностей [38,
с. 53]. Індивідуальність автора та унікальність його світогляду утворюють одну з центральних прагматичних категорій
тексту – інтенціональність, яка реалізується через вибір мовних засобів, що мають певну цінність – аксіологічну, культурно-історичну, естетичну. Збереження системи цих цінностей є однією з умов прагматичної адекватності у перекладі [25, с.
49]. Таким чином, перекладачеві необхідно враховувати індивідуальність авторського стилю, інтенції творця оригіналу,
та ставлення автора до того, про кого/що він повідомляє.
Із наведених вище міркувань випливає логічний висновок, що для того, щоб забезпечити адекватний переклад, необхідно враховувати позамовні чинники, серед яких слід зазначити відмінність картин світу автора повідомлення, читача
друготвору і перекладача; різницю у їх фонових знаннях; розбіжності в лінгвоетнічних комунікативних компетенціях;
культурні та ментальні відмінності учасників комунікації. Нейтралізуючи перелічені розбіжності і вирівнюючи таким
чином для носіїв вихідної та цільової мов передумови сприйняття та реакції на художній твір, необхідно зберегти його національну самобутність. Прагматичне ставлення реципієнта до тексту залежить також і від того, чи не ставив перекладач
перед собою пропагандистські чи освітні цілі і чи не здійснював змін вихідного тексту з ідеологічних міркувань.
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КАТЕГОРІЯ КАРТИНИ СВІТУ В НАУКОВІЙ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФ. А. С. ЗЕЛЕНЬКА
(замість рецензії на ненадруковану книгу вченого)
Автор статті аналізує витлумачення категорії картини світу професором А. С. Зеленьком в рамках розроблюваного ним синергетичного детермінізму. Увагу зосереджено на відмінному підході вченого до розрізнення мовної та
концептуальної моделей світу, а також на чотирьох інших ним виокремлюваних картинах світу.
Ключові слова: когнітивна лінгвістика, синергетичний детермінізм, картина світу, концепт, Ніжинська філологічна школа.
CATEGORY OF WORLD IMAGE IN THE SCIENTIFIC THEORY OF PROF. A. S. ZELENKO (instead of a review
of the unpublished book of the scientist)
The author of the article analyzes the interpretation of the category of world image by the professor A. S. Zelenko
in the framework of his concept of synergetic determinism. The attention is focused on the unique scientist’s approach to
the differentiation of language and conceptual world images as well as on four other world images that are distinguished
by the professor – everyday verbalized, artistic, mythological-religious and scientific world images. Most scientists write
about only two world images, namely language world image and conceptual world image. Some linguists talk about folklore,
mythological and scientific world images as well. The prominent Russian scholar M. V. Pimenova defines eight world images,
namely language, conceptual, naïve, scientific, mythological, religious, philosophical and individual author’s world images.
According to the professor A. S. Zelenko, defined by other authors naïve and language world images are the verbalized
everyday world image in his theory, individual author’s world image is at the same time the verbalized artistic world image
and language world image. Both M. V. Pimenova and A. S. Zelenko define all world images except for conceptual world image
as the language world image since they are all verbalized. Both scholars trace all world images back to the primary sacred
mythological everyday world image (according to A. S. Zelenko) or primary naïve (according to M. V. Pimenova).
Key words: cognitive linguistics, synergetic determinism, world image, concept, Nizhyn philological school.
КАТЕГОРИЯ КАРТИНЫ МИРА В НАУЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОФ. А. С. ЗЕЛЕНКО (вместо рецензии на
ненапечатанную книгу ученого)
Автор статьи анализирует истолкование категории картины мира профессором А. С. Зеленко в рамках
разрабатываемого им синергетического детерминизма. Внимание сконцентрировано на отличном подходе ученого
к различению языковой и концептуальной моделей мира, а также на четырех других им выделяемых картинах мира.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, синергетический детерминизм, картина мира, концепт, Нежинская
филологическая школа.
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Розвідка своєю з’явою зумовлена тим, що аналізована нами ще ненадрукована книга А. С. Зеленька ще раніше вийшла
з більш широким змістом в край обмеженим тиражем під назвою «Проблеми семасіології в аспекті еволюції лінгвістичних парадигм» [2]. Тому логічним стає перевидання вже згаданої двотомної монографії за новим місцем роботи її автора
у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Композиційно робота поглиблена, що стало можливим
після прочитання (за її текстом) ученим спеціального курсу з семасіології студентам філологічного факультету НДУ
ім. Миколи Гоголя.
Нині в українському мовознавстві активно сприймається когнітивна лінгвістика і її методологія – концептуальний
аналіз. Утвердженню когнітивної парадигми в аспекті теоретичному завдячуємо А. В. Корольовій, І. О. Голубовській та
ін. Шлях А. С. Зеленька до когнітивізму і повз нього до обґрунтованого ним лінгвістичного детермінізму відтворює книга
«Структурна семантика під кутом зору загальнотеоретичних проблем» [3]. На думку вченого «лише когнітивна лінгвістика, відповідно лінгвістичний детермінізм дають змогу справді по-науковому поставити й розв’язати питання про значення
в мові, про лексичне зокрема» [2, Ч. 1, с. 39]. Пропагований А. С. Зеленьком синергетичний детермінізм як один з напрямків когнітивної лінгвістики зосереджується на витлумаченні значення у мові, структурі значення на основі тлумачення
структури матеріалізованої у ньому свідомості, трансформуванні предметного значення у граматичне. Синергетичний
детермінізм як напрямок когнітивної лінгвістики базується на еволюційній теорії, але з врахуванням дії вертикального
переносу генів як анатомо-фізіологічних носіїв та архетипів-концептів як ідеальних феноменів [2, Ч. 1, с. 121].
Одним із пріоритетних завдань когнітивної лінгвістики є дослідження й моделювання картин світу та окремих їх фрагментів, оскільки саме картина світу, що існує у свідомості індивіда (або цілої народності), детермінує тією чи тією мірою
відношення до реальної дійсності. Ця розвідка має на меті проаналізувати розповсюджені підходи до визначення картини
світу провідними мовознавцями, у тому числі й А. С. Зеленьком, та виокремити індивідуальну концепцію останнього
щодо досліджуваної категорії.
Дослідники традиційно розмежовують концептуальну картину світу, пов’язану з усім континуумом знань про світ, і
мовну картину світу як засіб експлікації цих знань [4, с. 37]. Відображене в мовних формах, етнічно зумовлене осмислення й оцінювання зовнішнього світу стосовно певного етносу отримало назву національно-мовної картини світу [8, с. 62],
під якою розуміють синтетичну єдність суб’єктивного та об’єктивного у світогляді людини, синтез духовно-індивідуальної та культурно-історичної субстанції.
Мовна картина (модель) світу започаткована В. фон Гумбольдтом, уточнена європейськими гумбольдтіанцями Л. Вайсгербером, Й. Тріром та американськими антропологами авторами лінгвістичної теорії відносності Е. Сепіром, Б. Уорфом.
У радянському мовознавстві своєю з’явою вона завдячує дослідникам іноземних мов А. А. Уфімцевій, К. А. Левковській.
В українське мовознавство фактично запроваджена дослідниками російської мови В. М. Туркіним та О. М. Шиловським,
а утверджена – Ж. П. Соколовською.
Українська дослідниця Л. А. Лисиченко зазначає, що питання сутності мовної картини світу по-різному розв’язують
у сучасному мовознавстві – «від максимального зближення мовної і концептуальної картин світу до визнання різного
ступеня своєрідності відображення світу в кожній мові» [8, с. 37]. Концептуальну картину вважають більшою за обсягом
порівняно з мовною, оскільки в концепті є більший обсяг невербалізованого змісту, а мовні засоби не завжди можуть виразити все, сприйняте органами чуття. Тобто не всі явища, наявні у свідомості людини, знаходять повне відображення в
мові. Мова, будучи, своєю чергою, частиною свідомості-реальності, не може не впливати на когнітивну, тобто на концептуальну картину світу.
В. А. Маслова визначає концептуальну картину світу як абстрактну структуру, побудовану за законами логіки, яку
виражено завдяки мовній картині світу. На думку вченої, «мовна картина світу передує концептуальній і формує її, тому
що людина здатна розуміти світ і саму себе завдяки мові; саме в мові закріплюється суспільно-історичний досвід – як загальнолюдський, так і національний» [5, с. 122]. В. А. Маслова зазначає, що «концептуальні картини світу в різних людей
можуть бути різними, наприклад, у представників різних епох, різних соціальних, вікових груп, різних сфер наукового
знання та ін. Люди, які говорять різними мовами, можуть мати за певних умов близькі концептуальні картини світу, а
люди, які говорять однією мовою, – різні. Отже, у концептуальній картині світу взаємодіють загальнолюдське, національне й особисте» [5, с. 169].
В. В. Жайворонок розуміє концептуальну картину світу як не лише систему понять про сукупність реалій довкілля,
а й систему значень, втілюваних у ці реалії через слово-знак та слово-концепт [1, с. 26]. На його думку, «мовна картина
світу – це мозаїкоподібна польова система взаємозв’язаних одиниць, що через складну систему фонетичних явищ, лексико-семантичних та граматичних значень, а також стилістичних характеристик відбиває відносно об’єктивний стан речей
довкілля й внутрішнього світу людини, тобто загалом картину світу» [1, с. 26].
Російська дослідниця М. В. Піменова визначає мовну картину світу як сукупність знань про світ, які відображені у
мові, а також засоби отримання та інтерпретації нових знань. При такому підході мова розглядається як певна концептуальна система і як засіб оформлення концептуальної системи знань про світ. Наївну картину світу вчена називає національною лінгвокультурною, що є обумовленою історичним досвідом народу, який закріплений у мові. Дослідження
наївних (буденних, донаукових) уявлень про світ може розкрити такі основи національної свідомості, як менталітет народу, його ментальність та національна самобутність, співвіднести їх з культурними традиціями, міфологією, прийнятою
системою символів. Науковій картині світу дослідниця дає потрійне тлумачення. Вона визначає її як: 1) систему знань,
отриманих у різних науках, узагальнений образ світу, до складу якого входять уявлення про природу, суспільство та людину; 2) систему уявлень про природу, що складається у результаті досягнень різних природнонаукових дисциплін; 3) усю
сукупність та систему знань в окремій науці, у якій фіксується цілісне бачення предмета даної науки, що формується на
певному етапі її історії і змінюється з переходом від одного етапу до іншого (тому наявні такі терміни, як біологічна картина світу, фізична картина світу, мовна картина світу та ін.). Концептуальна ж картина світу представляє собою, на
думку, М. В. Піменової, повну базу знань про світ (донаукових та наукових), накопичену за всю історію існування народу,
що спілкується мовою. Концептуальна картина світу не співпадає з мовною. Вона складна за своєю будовою, відмінною
її рисою є багаторівневість. Якщо в мові існують процеси архаїзації та десемантизації, то в концептуальній картині світу
акумулюється все, що колись було пізнане, назване та засвоєне. Перший рівень у концептуальній картині світу утворюють знання архаїчні, реліктові (донаукові), це знання дописемного періоду. Далі з’являється рівень знань, який частково
фіксується у різного роду текстах. Наступні рівні – це знання різних наук, як систематизовані, так і несистематизовані [6,
с. 20–22]. Окрім того, М. В. Піменова виділяє ще п’ять картин світу: міфологічну, фольклорну, релігійну, філософську й
індивідуально-авторську [7].
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Мовну і концептуальну моделі світу і п’ять запропонованих когнітивісткою М. В. Піменовою проф. А. С. Зеленько
як апологет синергетичного детермінізму зводить лише до чотирьох. Вчений наголошує, що наївна і мовна (виражені
вербально повсякденно-побутовою) – це фактично ословеснена повсякденно-побутова. Художня ословеснена – це втілена
мовою художньої літератури індивідуально-авторська. Отже, за способом і засобами вираження індивідуально-авторська
(художня) також може кваліфікуватися як мовна. Зрозуміло, що й повсякденно-побутова за формою – також мовна. Саме
ці моделі більшою чи меншою мірою формують концептосферу. Постали вони на основі первинної сакрально-міфологічної повсякденно-побутової [2, Ч. 2, с. 128]. А. С. Зеленько, розрізняючи повсякденно-побутову ословеснену, художню,
міфологічно-релігійну й наукову моделі світу (різні сфери психічної діяльності людини), констатує наявність у людини
невербальної повсякденно-побутової моделі світу, часткових мистецьких, наукових і галузевих виробничих, а останнім
часом й інтернетівських віртуальних моделей світу. Він усвідомлює дво- й тризначне тлумачення категорій мовної моделі
світу, а тому за допомогою звукової природної (і писемного її еквівалента) виражаються за закономірностями конкретнообразного мислення вербальний (ословеснений) варіант (частка) повсякденно-побутової, ословеснений варіант (частка)
художньої моделі світу, зокрема художньої літератури, частково опери, менше оперети тощо і галузеві варіанти наукових
(поки загальнонаукової не сформовано) гуманітарних та соціальних наук [2, Ч. 1, с. 122].
Повсякденно-побутова картина світу як комплексна складається у процесі формування людини, вона представлена матеріальними предметами – знаряддями праці й засобами виробництва, предметами споживання, ідеальними предметами
– у вигляді системи звичаїв, обрядів, народної творчості, усього мистецтва і мови. У повсякденно-побутової моделі світу
одиниці змісту – конкретні життєві ситуації, виділювані у процесі повторюваних актів взаємодії людини з реальним світом, унаслідок чого пізнавана реальність членується і маркується за допомогою різних органів чуття різним матеріальним
відтворенням і, нарешті, із сформуванням природної звукової мови – у вигляді абсолютизованої штучно універсалізованої
мовної моделі світу саме у процесі диференціації цієї синкретичної повсякденно-побутової моделі світу формуються уже
названі моделі. Кожна з них має свою форму і зміст, але кожна з них щодо форми й змісту споріднюється з повсякденнопобутовою. Зміст у художньої моделі інший, ніж у повсякденно-побутової: у другої відчутна перевага супровідно-конотативних елементів. Одмінні моделі і в аспекті вираження: якщо у повсякденно-побутової одиниця змісту – побутове поняття,
представлене словом-образом типу хата, душа, серце, то в художньої – художній образ, у фольклорі та художній літературі
створюваний за допомогою метафоричного переносу. У кожної наукової галузевої моделі – свій зміст, як і своя специфічна
форма. Позбавлений емоційно-експресивної й етнічно-етнографічної конотації, зміст фізики чи математики має універсальний раціональний наднаціональний панхронічний характер. Цей універсалізм наукової моделі в аспекті форми виявляється
у тенденції складання галузевої наукової суспільної термінології у вигляді слів-інтернаціоналізмів [2, Ч. 2, с. 116].
А. С. Зеленько констатує, що наукова картина – фрагментарна на відміну від мовної, яка, у свою чергу, фіксує постійні
зміни, наукова – порівняно стала, більш системна. У наукової основу становить інформація у вигляді понять, у мовної
значення закріплені за словами й словосполученнями [2, Ч. 2, с. 122].
На думку дослідника, розрізнення мовної й наукової моделей світу – це питання про співвідношення повсякденнопобутової (художньої, релігійної) й наукової моделей світу, питання про співвідношення моделі пізнання й осмислення
реального світу за допомогою понятійного мислення у вигляді лінгвістичної моделі як частини загальної наукової моделі.
Отже, А. С. Зеленьком розрізняється не просто мовна, як це робив В. фон Гумбольдт, чи мовна й концептуальна моделі
світу, як роблять деякі інші концептуалісти, а ословеснена повсякденно-побутова й ословеснена чи словесна художня, а також
релігійні і наукова моделі світу. Моделі світу, таким чином, знаменують початок дискурсивного аналізу. Вчений зазначає, що
мовну модель світу слід ототожнювати з повсякденно-побутовою у вербалізованому варіанті, а концептуальну – з науковою.
Цей новий варіант монографії обґрунтуванням автором теорії синергетичного детермінізму підсумовує не просто наукові здобутки професора А. С. Зеленька, але й відтворює еволюцію, найперше, українського теоретичного мовознавства
в аспекті вивчення значення. Концепція дослідника в аспекті теоретичному базується на принципах синергетики. На цій
основі професор утверджує в лінгвістиці парадигмальність, реалізовувану у світовому мовознавстві еволюцією лінгвістичних парадигм від описового мовознавства до утвердженої на теоретичному і прикладному рівнях когнітивної лінгвістики. Відтворюючи еволюцію парадигм, вчений визначає статичні категорії семантики (модель, концепт, семема, сема) та
динамічні семасіології (принципи прагматики, парадигматики і синтагматики).
У своїх роботах А. С. Зеленько констатує, що, якщо в російському мовознавстві вже напередодні чергової наукової
ізоляції російських мовознавців поряд з утвердженням когнітивної парадигми практично запровадженням концептуального аналізу здебільшого викладачами-дослідниками регіональних університетів на основі вивчення лексичних рівнів російської мови (часто в зіставленні з європейськими) сприймалась і теорія когнітивної лінгвістики, про що свідчить кілька
когнітивних форумів у Санкт-Петербурзі та Москві за участі розробників її теорії з Європи та США, то в українському
когнітивна лінгвістика підсвідомо практично в аспекті реалізації підривної діяльності «русского мира» зусиллями деяких
російських концептуалістів стала поширюватися лише в останні десятиріччя. Причина такої відсталості, на думку А. С.
Зеленька, – утверджувана тривалими періодами другорядність функціонування та провінційність у сприйнятті українською наукою зарубіжних інновацій.
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THE BINARY CONCEPT MORALITY/AMORALITY BASED UPON THE MATERIALS
OF THE MODERN AMERICAN TALK SHOWS
The article is devoted to the disclosure of the notion «talk show» as a discourse that is characterized by the presence of
moral-ethical semantic constituent. The author explores and systematizes the theoretical materials on the topic of study. The
linguistic analysis of the texts of American talk shows was conducted, during which the lexical units verbalizing the concept
MORALITY/AMORALITY were selected. The structure of concept as a universal linguistic formation was systematized. The
representation of concept MORALITY/AMORALITY in the American talk show was considered from the position of three
componential structure of the concept.
Key words: talk show, concept, morality, amorality, lexical units, semantics.
Бінарний концепт моральність/аморальність на матеріалі сучасних американських
ток шоу
У статті розкривається поняття «ток-шоу» як дискурсу, що характеризується морально-етичною семантичною складовою. Автор досліджує і систематизує теоретичні матеріали по темі дослідження. Проведений лінгвістичний аналіз текстів американських ток-шоу, в процесі якого відібрані лексичні одиниці, які вербалізують концепт
МОРАЛЬНІСТЬ/АМОРАЛЬНІСТЬ. Систематизована структура концепту як універсального лінгвістичного утворення. Репрезентація концепту МОРАЛЬНІСТЬ/АМОРАЛЬНІСТЬ в американських ток-шоу розглянута з позиції
трьохкомпонентної структури концепту.
Ключові слова: ток-шоу, концепт, моральність, аморальність, лексична одиниця, семантика.
Бинарный концепт моральность / аморальность на материале современных американских ток шоу
В статье раскрывается понятие «ток-шоу» как дискурса, характеризующегося морально-этической семантической составляющей. Автор исследует и систематизирует теоретические материалы по теме исследования. Проведен лингвистический анализ текстов американских ток-шоу, в процессе которого отобраны лексические единицы,
вербализующие концепт МОРАЛЬНОСТЬ/АМОРАЛЬНОСТЬ. Систематизована структура концепта как универсального лингвистического образования. Репрезентация концепта МОРАЛЬНОСТЬ/АМОРАЛЬНОСТЬ в американских ток-шоу рассмотрена с позиции трехкомпонентной структуры концепта.
Ключевые слова: ток-шоу, концепт, моральность, аморальность, лексическая единица, семантика.

Problem statement in the general form and its connection with important scientific and practical tasks. The communicative
structure of talk show depends on the speakers’ intent and his desire to effect on the opponent’s mind or emotional sphere. Using
specific lexical and stylistic means allows a speaker better realize his ideas to the guests and participants of TV show. The subjective
structure of talk shows distributes over wide range of topics, some of which may concern ethical aspects, disturbing the modern
society. The moment of opposition between guests always foresees some extent of moral and ethical contradiction, because each
person is individual in his views and attitudes to what is right or wrong, good or bad for him and those living in the society. The
moral aspects of talk shows are interesting not only as a psychological phenomenon of relations between different people, but also
as a linguistic characteristic of using certain words and expressions denoting explicit or implicit information of ethical nature. This
interest to lexical-semantic features of the concept MORALITY/AMORALITY in the American talk shows stipulated the choice of
aim of our article.
Formation of the aims of article. The aim of this article is to study the ways of representation of the binary concept MORALITY/
AMORALITY in the modern American talk shows.
Analysis of the basic publications and studies. The problem of MORALITY and IMMORALITY was of great interest in
the spheres of sociology, ethics and aesthetics etc. that effected its distribution in the language sphere, which responds to any
changes in the life style of its population most rapidly. As a result of increasing interest to the study of the concept MORALITY and
IMMORALITY in linguistics a lot of works are devoted to the structure and ways of representation this concept as ethical one in
the language: N. V. Vdovychenko studies the moral-ethical concepts as linguocultural unique words [14]; I. V. Kononova analyzes
the structure and linguistic representation of the ethical concepts based upon the materials of the ethical concept Conscience [3];
S. I. Menshikova studies the structure of meta concept MORALITY through the prism of semantic features of the notions, which
are included into the specified concept [7]; N. V. Solyar explores the ways of verbalization of the hypocrisy in the modern English
language in the linguistic and cognitive aspects [11] etc.
The problems of realization linguistic aspects of MORALITY/AMORALITY in the American talk shows were studied through
the psychological and pragmatic prisms. Thus, V. O. Kalamazh studies the psychological peculiarities of speech behaviour of hosts
of the American talk shows [2]; E. G. Larina analyzed ethical aspects of talk shows through their linguopragmatic peculiarities as a
genre of television discourse. The scientist made important conclusion that ethical aspects of talk shows depend on the interactive
or vivid character of telecommunication and national-cultural specificity of the speakers’ perception [5]; О. А. Mitchuk studies
conflict environment of Ukrainian talk shows [8], V. Pavliv analyzes ethics and morale as typological features of the television
texts [9] and etc.
Separation of the parts of the general problem unsolved earlier, to which the article is devoted. In spite of the big quantity
of works devoted to the study of the concept of MORALITY/AMORALITY, the problem of its verbalization in the discourse of
American talk shows has not been studied yet that stipulates the novelty of our article. In spite that talk shows play the important
role in forming the social opinion, they almost have not been explored yet.
The statement of basic material of study along with full substantiation of the obtained scientific results. First of all, within
the topic of our study, we should notice that talk shows in the USA are widely distributed as their unique cultural phenomenon. The
history of talk shows in America takes the beginning from 1967, when the first one appeared on the TV screen [10, p. 124]. Secondly, it
is required to analyze what the term «talk show» means in order to understand its specificity. According to the Longman Dictionary of
Contemporary English «talk show» is interpreted as «a television show in which famous people answer questions about themselves» [6].
A. Yu. Salikhov offers the following definitions of «talk show» – a type of TV show, in which several invited guests, usually
celebrities, discuss the topics, offered by a host [10, p. 124]. Taking into account the colloquial characteristic and provocation
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character of the majority of talk shows, the special interest should be paid to its moral-ethical aspects and conceptual representation.
Following the definition of a concept suggested by O. S. Kubriakova [4], we understand the concept as a mental substantial unit of
the memory or lexical system that reflects the picture of the world through the cognitive or psychological human activity.
The concept MORALITY/AMORALITY in the linguistic paradigm of talk show is characterized by using specific lexical and
stylistic devices, which reflect the perception of a speaker in relation to acceptance or judgments of somebody’s action. The concept
MORALITY/AMORALITY reflects the perception of Americans about what is «good» or «bad» in their society. Generally, the
lexeme MORALITY means «1) belief or an idea about what is right and wrong and about how people should behave; 2) the degree
to which something is right or acceptable» [6]. The semantics of word AMORALITY enters into direct opposition to the previous
one, having the meaning of «absence of moral standards at all» [6]. Therefore, the specified notions form binary opposition of the
notions of MORALITY and AMORALITY based upon the antonymic and antinomy relations.
For the purposes of our study, we used the illustrative sources taken from The Oprah Winfrey Show [1; 12; 13].
Taking into account the three-layer structure of any concept [4], i.e. its composition of the basic words, peripheral meanings
and national-cultural or associative values in the meaning (connotation component), we have detected the basic words denoting the
semantic meaning of MORALITY/AMORALITY. Analysis of the above-specified talk shows allows us speaking about presence of
words inside the concept, which bear the main meaning of moral action as good one and amoral as bad one.
We separated the following lexical units verbalizing the meaning of MORALITY: moral [13], good [13], grateful [13], dedicated
[13], conscience [13], love [1], respect [1], credibility [1], genuine [1], responsibility [1], humanity [1], truth [1], kindness [1],
grace [1], compassion [1], honour [1], charity [12]:
BONO: I mean, right across, you know, both sides of the aisle, there’s – there’s people who are actually waking up that … has
a moral force [13]. In the following sentence the word moral bears the meaning of good actions. It is interpreted as «relating to the
principles of what is right and wrong behaviour, and with the difference between good and evil» [6]. The expression moral force
means that a person is highly conscious and is able to understand what is good. It supposes presence of internal force, courage and
wisdom in order to show moral force.
Mr. MARTIN: …You know, it’s all about charity and how amazing it is to find locals doing whatever they can to help in any
way, shape or form [12]. The word charity belongs to the concept of MORALITY because it reflects the meaning of «kindness or
sympathy that you show towards other people» [6]. As we see from the above-mentioned definition and the represented content, the
word charity suggests giving some voluntary help. Any help done sincerely can be considered as display of high personal morality
and desire to be needed for people in the difficult life circumstances.
But it is my role and I think I take it as my responsibility to be a connector to the human heart space [1]. Analysis of the word
responsibility shows that it belongs to the concept MORALITY. Its dictionary definition is as follows: «a duty to be in charge of
someone or something, so that you make decisions and can be blamed if something bad happens; something that you ought to do
because it is morally or socially» [6]. On the assumption of this definitions, it is possible to extract the semes «morally», «duty»,
«ought», which point out on MORALITY belonging.
Because if you’re a viewer, sitting at home in America or India or wherever, and you see a child eating out of a trough with a
pig, you think that that demeans the humanity of that child [1]. The word humanity in the Longman Dictionary of Contemporary
English means «kindness, respect, and sympathy towards others» [6]. The specified displays of personality are related to the good
behaviour, so they can be perceived as moral ones. Kindness and respect to other are socially accepted phenomena, which regulate
behaviour between individuals in the society. If a person has this complex of qualities, which form his humanity, he can be called
moral one.
And President Bush and I are dedicated to the proposition that we’re going to finally get real results in the lives of people
who have nothing [13]. The word dedicated is characterized by the positive expressive colouring. Dedication means «hard work
or effort that someone puts into a particular activity because they care about it a lot» [6]. Dedication can be perceived as moral act,
because it supposes loyalty to a person or some case. In this example, two persons (President Bush and author of the article [13])
are devoted to the idea of helping people who have nothing or are very poor.
They know who he is, as a lot of American stars that have real weight in – in Africa, and – and I think we’ve got to – we’ve got
– we’ve got to be grateful for that [13]. Being grateful is being moral. Gratitude means «feeling that you want to thank someone
because of something kind that they have done, or showing this feeling» [6]. The act of expressing gratitude is considered as moral
one, because a person doesn’t forget the good and kindness showed in relation to him.
Sec. O’NEILL:...a primary education for every human being, dealing with the problems of HIV/AIDS, the American people are
very generous people and they will respond to the opportunity to help other people have a life that gives some fulfilment instead of
one that’s hopeless [13]. The word generous means «someone who is generous is willing to give money, spend time etc, in order to
help people or give them pleasure; sympathetic in the way you deal with people and tending to see the good qualities in someone or
something» [6]. This notion belongs to the concept MORALITY because generosity supposes presence of such qualities in a person
as sympathy to the others’ grieves, and wishes to help them voluntarily.
The wish to help and showing kindness to others is directly connected to the concept MORALITY, taking into account that these
features of personality are highly appreciated by the society, for example:
We all love, admire and respect Oprah Winfrey so immensely [1];
Did you know, listen to this guys, did you know that poll after poll in the United States of America routinely says Oprah Winfrey
has way more credibility that any president or any head-of-state [1];
For some it’s like you can actually do physical things, like you can cook, or you can bake, or you can sew, or you can share
opportunities, or you can open a door for somebody, or you can use your kindness and your grace in a way so that the energy of
yourself moves out into the world, in a way that when that comes back to you, it gives to you [1];
I thought when I looked at it again, years later, that I had more compassion for murderers and that I was defending my
territory, defending my name and defending my brand of the Book Club [1];
I couldn’t understand the paradox of a country that loves its family, loves its tradition and has such respect and honour for
their elders, and how do you get cast aside because your husband has died [1].
Among the words and word-combinations expressing the meaning of AMORALITY are as follows: hurt [13], lacks of humanity
[1], discrimination [1], shame [1], embarrassment [1], evil-minded [13].
ELEANOR: They don’t want to share with me plates, cups. They ignore us. They ignore me. That hurts me very much and
it makes me sick [13]. The action of hurting has negative connotation. The verb hurt means «to make someone feel very upset,
unhappy, sad etc.; to have a bad effect on someone or something, especially by making them less successful or powerful» [6].
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Taking into account that hurting others supposes arising negative feelings in them or making bad effect on their consciousness, we
can appropriate this actions to amoral ones. In the example above, the verb hurt is considered as amoral, because Eleanor feels that
others ignore her. For her, ignoring is perceived as amoral action, as she feels sick of that.
And if you get those drugs to the poor places and you save lives, I think you’re gonna make it a lot more difficult for extremist
groups to whisper, you know, evil-minded ideas about America [13]. In this example, the word evil directly points out on its
belonging to the concept AMORALITY. In the Longman Dictionary of Contemporary English is has the following definition
«someone who is evil deliberately does very cruel things to harm other people; something that is evil is morally wrong because it
harms people; something that is evil is morally wrong because it harms people» [6]. In this example, the expression evil-minded
ideas reflects the meaning of amoral thoughts, which extremist groups express about America. The amorality of these thoughts
supposes thinking bad about America and its population, and desire to harm them.
Because, everybody thinks that it is the actual act of being molested or abused. It isn’t. It’s the shame that it causes [1]. The
word shame means «the feeling you have when you feel guilty and embarrassed because you, or someone who is close to you, have
done something wrong» [6]. The semes feel guilty, embarrassed, do wrong allows us relating them to the concept AMORALITY.
In this example, the feeling of shame is connected with the negative reaction of a speaker on the acts of molestation and abuse.
Where intelligent women stand to allow the pervasive discrimination of a woman because her husband died, for something
you don’t have any control over [1]. In modern society the problem of discrimination is considered as very serious one. Generally,
the word discrimination renders the meaning «the practice of treating one person or group differently from another in an unfair
way» [6]. The seme unfair allows appropriating this word to the concept AMORALITY. As an act of treating to the other people,
discrimination in the society is perceived as amoral action, because it humiliates the dignity of a person because of the race, gender
or other signs.
The lack of humanity is also related to the concept AMORALITY because it supposes absence of kindness, sympathy in regard
to other people that is accepted as indifference in the society. Thus, the lack of humanity is judged by the society:
Oprah Winfrey: I’m a connector with stories. I use stories to connect people and show our humanity, not our lack of humanity [1].
The further analysis showed that some lexical units in the American talk shows chosen for the purposes of our study belong
to the peripheral group of the concept MORALITY/AMORALITY. This group of words and word combinations is characterized by
the implicit meanings
– belonging to expression of MORALITY: take care of [13], hero [13]:
WINFREY: I appreciate that. I think that we are now moving into an area in our own lives where we know that taking care of
other people is how we can best take care of ourselves [13]. In this example the expression taking care of other people is related to
the concept of MORALITY. The process of taking care means showing a sympathy, compassion and voluntary desire to be useful
for others.
BONO: In the end, rock stars, film stars, hip-hop stars – I mean, we’re just getting paid, you know, to do what we love. You
know, we’re not heroes. These people are heroes [13]. The word hero means «a man who is admired for doing something extremely
brave; the man or boy who is the main character in a book, film, play etc.» [6]. From this definition we can extract such seme as
brave. In order to be brave a person must have the high feeling of moral force.
belonging to expression of AMORALITY: sexual abuse [1], rage [1], discrimination [1], offender [1], war [13]:
She has tirelessly advocated for victims of sexual abuse, bravely sharing her own experience of having being abused as a child,
you’ve got to hand it to her for doing that [1]. The expression sexual abuse directly belongs to the concept of AMORALITY, because
it supposes doing action that bears criminal or antisocial character. From the context, it is confirmed by using the words victims, i.e.
the act of sexual abuse means unfair treating to the other person, subduing of his will and wishes etc.
There is no rage, even though there are lots of people in the street and there’s lots going on [1]. The display of rage as
an emotion can be also related to the concept AMORALITY because it supposes uncontrollable actions – «a strong feeling of
uncontrollable anger» [6]. Uncontrolled behaviour is considered as antisocial, that’s why it is related to the concept AMORALITY.
Barkha Dutt: And then you got the Clinton Administration to actually put through what was known as the Oprah Bill, a
database of all offenders against little girls who have been sexually abused [1]. The word offender means «someone who is guilty
of a crime; someone or something that is the cause of something bad» [6]. According to the definition, offending can be considered
as antisocial behaviour. Thus, offending is perceived as bad and evil act, because it violates the rights of other people.
From the analysis of talk shows, we see that the concept of AMORALITY is frequently related to the antisocial actions, for
example, prostitution [12], pornography [12]:
– So he built a hospital for the disabled in Puerto Rico and is helping to rescue little girls in India from a life of prostitution [12];
– The biggest problem society is facing at the moment is – child trafficking is an industry that generates $7 billion a year and
the mission, their mission, is to force children into prostitution, force children into pornography, and this is happening all over
the world, Oprah [12].
The most interesting constituent of the semantic structure of the concept MORALITY/AMORALITY, in our opinion, is represented
by the third element, i.e. national-cultural or associative values. Let’s consider the following examples:
WINFREY: But what I’ve read and what I’ve heard is that you are unlike any other celebrity in that you don’t try to promote
your celebridom [13]. In this example the word celebridom is regarded as AMORAL, that becomes clear from the context of the next
sentence: WINFREY: Yeah. My favorite quote on celebrity comes from John Updike, who says «Celebrity is a mask that eats up the
face»... [13]. Therefore, cerebridom means behaviour of a person that lies or wear mask in order to hide its true nature or thoughts.
Usually, celebrities try to be extraordinary and eccentric in behaviour that often contradicts to the morality.
If you cannot adopt this baby, please take him to the orphan helping centre, please [12]. In this example, the expression orphan
helping centre is associatively connected with the concept MORALITY. Such centres are created in order to help children, which
became orphans and can’t care of themselves. Therefore, helping to these orphan children is moral because it supposes showing
care, kindness, sympathy to children.
Mr. MARTIN: Yeah. The craziest story that I’ve ever heard is about a man that, thank God, was arrested less than a year ago.
He paid $10,000 to have sex with a five-month-old baby. I’m sorry, but I need to be this raw... [12]. In this example, we see the
description of amoral action, because it contradicts to the social norms of behaviour of adults to little children. A man wants «have
sex with a five-month-old baby». This is not acceptable in the legal society, and is considered as a criminal act.
Conclusions of study and perspectives of further development in this direction. Summarizing the above-mentioned it
is possible to conclude that the concept of MORALITY/AMORALITY consists of three basic layers. The first layer, i.e. the layer
of notions is represented by the followings units: moral [13], good [13], grateful [13], dedicated [13], conscience [13], love [1],
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respect [1], credibility [1], genuine [1], responsibility [1], humanity [1], truth [1], kindness [1], grace [1], compassion [1], honour
[1], charity [12]; hurt [13], lacks of humanity [1], discrimination [1], shame [1], embarrassment [1], evil-minded [13]. As we see
from these notions, the lexical units bearing the meaning of MORALITY prevail in the American talk shows. In the second layer
– peripheral group – the words relating to the concept MORALITY/AMORALITY are represented by the units having explicit or
implicit meaning: take care of [13], hero [13]; sexual abuse [1], rage [1], discrimination [1], offender [1], war [13]. The third group
– national-cultural and associative – is represented by the words, which meaning becomes understandable from the context. Here
we extracted the followings words and expressions: celebridom [13], orphan helping centre [12], paid $10,000 to have sex with a
five-month-old baby [12].
The top priority interest of the further analysis is represented by the study of linguo-cultural specificity of the concept
MORALITY/AMORALITY and their verbalization in the English language.
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СУФІКСАЛЬНІ ПОХІДНІ У ПРОЦЕСАХ ДЕДЕМІНУТИВАЦІЇ ТА ДЕАУГМЕНТАЦІЇ
У статті описано демінутивні та аугментативні лексикалізовані одиниці та проаналізовано аспекти їх дериваційного моделювання в іспанському масмедійному дискурсі. Регулярним виявом лексикалізації демінутивів та аугментативів є втрата зменшено- / збільшено-оцінного значення. Похідним словам характерна тематична поліаспектність.
Ключові слова: демінутив, аугментатив, лексикалізація, дериват, масмедійний дискурс, синкретична природа.
DEMINUTIVE AND AUGMENTATIVE DERIVATIVES IN PROCESS OF DEMINUTIVE AND AUMENTATIVE
LEXICALIZATION
The article suggests a complex pragmatic and cognitive approach to the analysis of suffixal derivatives of diminutivity
and augmentativity aiming at distinguishing their semantic functionality in modern Spanish mass media discourse. Regular
expression of lexicalization of diminutive and augmentative forms is the loss of reduced and increased value. Derivatives,
which are subject of lexicalization, have a diverse semantic content.
Variant forms can get new denotative value at two, three, four or five component chains. A grammatical category of
gender and number increases the possibility of semantic distinction of derivatives of diminutivity and augmentativity. Derivatives of first and second degrees, which follow the lexicalization, have been depicted. Diminutives of the first degree, which
structure is related to one series of words, allow productive lexicalization. Augmentatives of first and second degrees allow
semantic lexicalization. Augmentatives of the second degree express more the functions of specification of denotative signs as
well as the implementation of action.
From a pragmatic point of view what might be of interest is the metaphorical use of diminutive and augmentative forms
in constant terms. Suffixal derivatives get social and expressive meaning in mass media discourse. Extralinguistic factors
through the media cause the expansion of their value.
Key words: diminutive, augmentative, lexicalization, derivative, mass media discourse, sуncretic nature.
СУФФИКСАЛЬНЫЕ ДЕРИВАТЫ В ПРОЦЕССАХ ДЕДЕМИНУТЫВАЦЫИ ТА ДЕАУГМЕНТАЦЫИ
В статье описаны деминутивные и аугментативные лексикализованные единицы и проанализированы деривационные основания их моделирования. Регулярным проявлением лексикализации деминутивов и аугментативов является потеря уменьшенно- / увеличено-оценочного значения. Производным словам характерна тематическая полиаспектность.
Ключевые слова: деминутив, аугментатив, лексикализация, дериват, массмедийный дискурс, синкретическая
природа.
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Актуальність теми зумовлено потребою дослідити принципи дериваційного моделювання та десемантизації варіантних демінутивних / аугментативних ланцюжків в іспанському масмедійному дискурсі. Об’єктом дослідження є лексикалізовані похідні з демінутивними та аугментативними суфіксами.
Демінутивні та аугментативні суфікси можуть модифікувати значення вихідного слова шляхом вторинної номінації.
Похідне значення втрачає прямий зв’язок з мотивувальним значенням, а дериват переходить до іншого лексико-семантичного поля [1, c. 8; 3, c. 7]. У похідних стирається демінутивне / аугментативне забарвлення, і, як результат, змінюється
денотативне співвідношення (la bomba (бомба, граната) → la bombilla (електрична лампочка); el paso (прохід) → el pasillo
(коридор); el carro (віз) → el carrete (карета); la lenteja (сочевиця) → la lentejuela (блискітка); la escala (драбина) → el
escalón (сходинка).
У випадках лексикалізації мають місце декілька факторів: 1) висока частотність вживання найпродуктивніших похідних; 2) потреба слова для найменування нової реалії; 3) метафоризація або метонімізація: la cintura (талія) → el cinturón
(пояс); la cepa (корінь) → el cepillo (щітка) тощо; la cabeza (голова) → el cabezón / cabezota (людина з великою головою;
вперта людина); la cara (обличчя) → el carota (людина із безсоромним виразом обличчя); la mano (рука) → la manaza
(велика рука) → el manazas → (незграба) / el manitas (майстер-золоті руки); la boca → la bocaza (великий рот) → el
bocazas (базікало); la braga, el calzón (спідня білизна) → el bragazas, el calzonazos (підкаблучник, розмазня). У похідних un
manazas, un manitas, un bocazas, un bragazas, un calzonazos граматична категорія числа підсилює можливість семантичних
диференціацій, проте одночасно спостерігаємо нейтралізацію множини. Ці форми втрачають первинне значення, а семантичне відокремлення супроводжується граматичним. Таким чином, процес лексикалізації проявляється через формальну і
змістовну сторони та розглядається з позиції мовних та когнітивних механізмів [6, c. 12]. Основним когнітивним механізмом виступає метафоричне зрушення у результаті взаємодії первинної форми однини та вторинного значення множини;
4) лексикалізація ономатопеїстичних засобів: la cosquilla (лоскіт) > kosc (у розмовному мовленні – це звук, який виникає
з метою розсмішити немовля).
Здебільшого дедемінутиви утворюються на основі демінутивних моделей із суфіксами -illo, -ito, -ete. Найбільша кількість лексикалізованих похідних характерна для суфікса чоловічого роду -illo. Переосмислення зменшувальної семантики відбувається на основі подібності, суміжності, втрати демінутивного значення у зв’язку з продуктивним вживанням
слова. Похідним з -illo властивий менший конотативний потенціал порівняно з -ito. Цим пояснюється наявність великої
кількості десемантизованих демінутивів словотвірного типу -illo на позначення предметів та явищ: la pesada (зважування)
→ pesadilla (страшний сон), la máquina (механізм, машина) → la maquinilla (станок для гоління), la cuadra (зала) → la
cuadrilla (гурт, команда), el bolso (сумка) → el bolsillo (кишеня), la alcántara (міст) → la alcantarilla (каналізаційна труба).
У назвах осіб зберігаються пейоративні семи, зокрема «іронія та насмішка»: el abogado (адвокат) → el abogadillo (гореадвокат), el médico (лікар) → el mediquillo (поганий лікар). Напр.: Quй patйtico nivel de este mediocre mediquillo, no sabe ni
abordar el tema que va a exponer [11].
Аугментативи рідше втрачають основне значення збільшеності. Зафіксовано лексикалізовані похідні на -azo та -ón,
що з’явилися через синтез суфіксів до дієслівних твірних: el bajón > bajar (різкий спад), el tirón > tirar (кидання), el frenazo
> frenar (різке гальмування), el patinazo > patinar (ковзанярство), el nevazo > nevar (снігопад). Встановлено нечисленні
деаугментативи з суфіксом -ota (la palabrota – нецензурне слово, un carota – безсоромна людина) та -udo (suertudo – щасливчик, barbudo – бородань, peludo – кудлатий).
Варіантні форми можуть піддаватися дедемінутивації / деаугментації на рівні бінарних: la calle (вулиця) → la callejuela
(вузька вулиця) / el callejón (провулок); la cama (ліжко) → la camilla (ноші) / la camita (дитяче ліжечко); la madre (матір) →
la madrina (хресна) / la madraza (мачуха); la muleta (костур) → la muletilla (ціпок) / el muletazo (удар, завданий костурем);
la boca (рот) → el bocata (бутерброд) / el bocazas (базіка); la casa (дім) → la casilla (театральна каса) / el casón (старовинний
родовий будинок); тернарних: la manta (ковдра) → la mantica (віщування майбутнього) / la mantilla (накидка на голову)
/ el mantón (шарф); el ojo (око) → el ojete (петля) / el ojillo (дзеркальце) / la ojota (сандалі); la pelota (м’яч) → la pelotilla
(м’ячик; деспект. підлабузник) / el pelotón (великий м’яч) / el pelotazo (удар м’ячем; швидке збагачення за допомогою
впливових друзів та спекуляцій); квартернарних: la almohada (подушка) → la almohadilla (подушечка) / el almohadazo
(удар, завданий подушкою) / el almohadillazo (удар, завданий подушечкою) / el almohadón (подушка, яка кладеться на
стілець); la cabezа (голова) → el cabecilla (ватажок) / la cabezuela (суцвіття) / el cabezazo (удар головою) / el cabezón (впертий); la caja (коробка) → la cajetilla (пачка сигарет) / la cajuela (багажник) / el cajete (каструля) / el cajón (шухляда); та
п’ятикомпонентних ланцюжків: la mano (рука) → la manecilla (годинникова стрілка) / la manilla (годинникова стрілка) /
el manitas (майстер-золоті руки) / el manazas (незграба) / el manotazo (удар рокою).
Комбінації з іншими суфіксами підсилюють процеси синтезу до твірної: демінутив + демінутив: ete + illa: la cajetilla
(пачка сигарет) > la cajeta (коробочка) > la caja (коробка); демінутив + аугментатив: ete + ón: el hombretón (огрядний та
дужий чоловік) > el hombrete (чоловічок) > el hombre (чоловік); illa + azo: el almohadillazo (удар, завданий маленькою
подушкою) > la almohadilla (маленька подушка) > la almohada (подушка); el sombrillazo (удар парасолею) > la sombrilla
(парасоля від сонця) > la sombra (тінь); ete/eta + azo: el cucharetazo (удар чайною ложкою) > la cuchareta (чайна ложка) >
la cuchara (ложка); el puňetazo (удар кулаком) > el puňetе (кулачок) > el puňo (кулак); el tijeretazo (надріз) > las tijeretas (маленькі ножиці) > las tijeras (ножиці); аугментатив + аугментатив: ote+ azo: el manotazo (удар рукою) > la monota (велика
рука) > la mano (рука); el picotazo (укус) > el picote (великий дзьоб) > el pico (дзьоб); ón + azo: el calzonazo (підкаблучник)
> el calzón (панталони) > la calza (колготи).
Різні форми можуть інтенсивно лексикалізуватися на основі бінарних компонентів, представлених жіночим або чоловічим родом. Pодові опозиції генетично характеризують іспанську лексику та відкривають можливості для формування
похідних парадигм. Демінутивний суфікс є виразником додаткових семантичних ознак, що сприяють функціонуванню
слова як самостійної одиниці, напр.: el horno – піч, el hornillo – ящик, наповнений порохом, la hornilla – отвір для голубів;
la pera – груша, la perilla – клинцювата борідка, el perillo – солодкий пиріжок; el barco – корабель, el barquillo – вафлі, la
barquilla – форма для тіста. Напр.: Los más creativos fueron los de Costa de Marfil, quienes lucían siete estilos diferentes en el
equipo, incluyendo la perilla, el bigote con perilla [9].
Oсобливим аспектом іспанських демінутивів / аугментативів є дериваційні ланцюжки. Це засвідчує наявність певної
ізоморфності похідних лексем. Мобільність слів створює можливості для різносторонніх структурних модифікацій та
сприяє появі варіантних форм системного та оказіонального характеру.
Розрізняють демінутивні деривати 1-го та 2-го ступенів. Продуктивної лексикалізації зазнають демінутиви 1-го
ступеня, структура яких співвідноситься з одним рядом слів. Утворюються демінутивні похідні від твірних, які цього
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значення не мають: la mano (рука) > la manecilla (годинникова стрілка); la cabeza (голова) > el cabecilla (ватажок); la
toalla (рушник) > la toallita (серветка); за допомогою других – від дериватів з вираженою демінутивністю. У похідних
2-го ступеня більшою мірою виражена пестливість, що, очевидно, перешкоджає лексикалізації. Значення ж об’єктивної
зменшеності сприяє їй.
Зафіксовано лише одну лексикалізовану форму 2-го ступеня – la cajetilla (пачка сигарет), що утворилась при синтезації демінутивних суфіксів ete + illa. Напр.: La British American Tobacco (BAT) ha anunciado que subirá a partir de este jueves
los precios de las cajetillas que comercializa en España que puede ser una fórmula muy efectiva [10].
До аугментативів також належать похідні 1-го та 2-го ступенів. Перший відзначається найбільшою регулярністю.
Відбувається деривація завдяки приєднанню одного суфікса: la caja (коробка) > el cajón (шухляда), la puerta (двері) > el
portazo (закриття дверей), la calle (вулиця) > el callejón (провулок). Другий тип передбачає випадки інкорпорації двох аугментативних суфіксів: la mano > la manota > el manotazo; el pico > el picote > el picotazo; el calzo > el calzón > el calzonazo. На
відміну від демінутивів, деаугментації зазнають похідні 1-го та 2-го ступенів. Напр.: La del Málaga ha sido una ascensión
silenciosa, construida picotazo a picotazo, muy bonita [9].
Кількісну перевагу деаугментативних дериватів 2-го ступеня над дедемінутивними пояснюємо неоднорідною природою останніх, можливістю передавати гаму експресивно-емотивних конотацій, які у випадку гіперсемантизації унеможливлюють процес лексикалізації [7, c. 201]. Аугментативи ж 2-типу є виразниками більшою мірою функцій конкретизації
денотативних ознак, реалізації дії.
Отже, демінутивні / аугментативні похідні, що віддалилися від твірних, перестають членуватися. Це сприяє виникненню нових самостійних лексем. Попри тенденцію до активного використання демінутивів та аугментативів як носіїв емоційно-оцінної інформації у масмедійному дискурсі, зафіксовано чималу кількість лексикалізованих похідних. Їх вживають у рівномірній кількості у статтях різнобічного спрямування, тому вважаємо недоцільним говорити про більш чи менш
пріоритетні рубрики. З прагматичної точки зору, цікавим є метафоричне використання дедемінутивів та деаугментативів
у сталих виразах. Процес асоціацій сприяє реалізації суб’єктивної оцінки, напр.: el guante (рукавиця) → el guantazo (удар
рукавицею): pegar guantazos (отримувати удари долі); la corona (вінок) → la coronilla (маківка): andar de coronilla (прикладати зусиль). Суфіксальні деривати у масмедійному дискурсі мають соціально-експресивне навантаження. Позамовні
чинники через посередництво ЗМІ обумовлюють розширення їхнього значення.
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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ У РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ
У статті здійснено аналіз поглядів вчених щодо визначення понять комунікативної стратегії і тактики, схарактеризовано комунікативні стратегії і тактики у рекламних салоганах Інтернет-магазинів на матеріалі англомовних веб-ресурсів.
Ключові слова: комунікативна стратегія, комунікативна тактика, комунікативна лінгвістика, рекламний слоган, Інтернет-магазин.
COMMUNICATION STRATEGIES AND TACTICS IN THE ONLINE-STORES SLOGANS
The author has demonstrated convincing understanding of the fact that the study of communication strategies and tactics
occupies an important niche in the modern communicative linguistics. The relevance of this article lies in the fact that interest of modern linguistics to the search of patterns and mechanisms of communicative influence on the recipient is growing
constantly. The views of scientists on definitions of communication strategy and tactics have been analyzed in the article. Communication strategies and tactics in the advertising slogans of online-stores based on the English-language web-resources
have been determined and analyzed according to the linguistics means. Author has defined two communicative strategies
for online-stores slogans: 1) strategy of encouraging the consumer to choose the appropriate good or service; 2) strategy of
positioning the organization in the market. Also various communication tactics, with the help of which those two strategies
can be realized, have been described. They are: 1) tactics of appeal to the consumer; 2) tactics of target group indication; 3)
tactics of ambiguity / disambiguity of the expression, content and references; 4) tactics of demonstrations of the organization’s
advantages and exclusiveness; 5) tactics of emphasizing of competence, experience, traditions and values; 6) tactics of goods
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or services naming; 7) tactic of using the store name. This article is an independent and complete research and its conclusions
are logical and reasoned.
Keywords: communication strategy, communication tactics, communicative linguistics, slogan, online-store.
КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ В РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНАХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
В статье осуществлен анализ взглядов ученых на понятия коммуникативной стратегии и тактики, охарактеризовано коммуникативные стратегии и тактики в рекламных слоганах Интернет-магазинов на материале
англоязычных веб-ресурсов.
Ключевые слова: коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, коммуникативная лингвистика,
рекламный слоган, Интернет-магазин.

Протягом останніх років розвиток нових технологій призвів до кардинальних змін у процесі вивчення процесу комунікації. Для лінгвістів Інтернет – особливе комунікативне середовище, у якому успішно співіснують усний і писемний
варіанти мови з різною жанрово-стилістичною спрямованістю. У сучасному мовознавстві є низка праць, присвячених
проблемам медіа-лінгвістики, теорії комунікації та дискурсології. У них здебільшого зосереджено увагу на вивченні інформаційно-комунікативного процесу в умовах всебічного впровадження Інтернет-технологій. Так, російські, українські
та білоруські лінгвісти (Ф. С. Бацевич, А. Д. Бєлова, Б. М. Гаспаров, В. Б. Бурбело, В. І. Карасик, М. Л. Макаров) вивчають
та описують специфіку Інтернет-дискурсу; у дисертаційних роботах О. В. Винарієвої, Є. Н. Галичкіної, С. С. Данилюк,
М. В. Коломієць розглянуто структурно-змістові та функціонально-технічні характеристики веб-сайтів, комп’ютерних
конференцій, Інтернет-новин у гіпертекстовому форматі. Але недостатньо дослідженою залишається прагматичний аспект назв Інтернет-магазинів та їх рекламних слоганів.
Актуальність дослідження зумовлена зростаючим інтересом сучасної лінгвістики до пошуку моделей і механізмів
комунікативного впливу на адресата. Вкрай необхідним є вивчення прагматичного аспекту у рекламному дискурсі, де
реалізується мовленнєва установка на вплив. Останнім часом у зв’язку зі зміщенням лінгвістичних досліджень в антропоцентричну сферу, активізацією зацікавлень прагматичними і комунікативними аспектами мовних одиниць, вагомими
у сучасному мовознавстві є дослідження мовного маніпулювання, засобів мовного впливу на свідомість. Наукові студії
спрямовані на всебічне вивчення комунікативних актів, комунікативних стратегій і тактик, зокрема, у сфері Інтернетспілкування.
Ми ж ставили за мету виокремити комунікативні стратегії і тактики у рекламних слоганах Інтернет-магазинів і проаналізувати їх з точки зору використання лінгвістичних засобів.
Словник сучасної англійської мови видавництва Longman дає такі визначення поняттю «стратегія»: 1) сплановані серії дій для досягнення чогось; 2) уміння планувати дії армії, наприклад, у війні; 3) уміле планування в цілому [7]. Тобто, спочатку термін «стратегія» фігурував виключно у військовій справі. У 1972 р. Л. Селiнкер у праці
«Interlanguage» вперше вжив термін «комунікативні стратегії» для позначення процесів, що використовуються в ході
спілкування для компенсації дефіциту лінгвістичних ресурсів [8, с. 186].
У «Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти», які у листопаді 2011 року своєю Резолюцією Рада Європейського союзу рекомендувала до використання для опису досягнень тих, хто вивчає іноземні мови у Європі та, поступово,
в інших країнах, поняття «стратегія» визначається як «певним чином організована, цілеспрямована та керована лінія поведінки, обрана індивідом для виконання завдання, яке він ставить собі сам/сама, або з яким він/вона стикається» [2, с. 10].
У лінгвометодиці комунікативну стратегію інтерпретують як альтернативний план подолання труднощів у спілкуванні, коли бракує лінгвістичних, фактичних, соціокультурних знань, коли необхідно подолати нерозуміння, що виникло під
час спілкування, або підтримати розмову [5, с. 39].
Нас цікавить термін «комунікативна стратегія» з точки зору прагмалінгвістики. Незважаючи на те, що комунікативні
стратегії є предметом багатьох лінгвістичних досліджень, однозначного визначення терміна досі не існує. Кожен дослідник пропонує своє розуміння цього явища, проте в основі його лежить одна й та сама ідея. Ми вважаємо, що це пов’язано
з тим, що природа мовленнєвого спілкування є багаторівневою та поліфункціональною.
І. Н. Борисова стверджує, що комунікативна стратегія є способом організації мовленнєвої поведінки відповідно до
задуму, інтенцій комунікантів. Вона передбачає відбір фактів та їх подання в певному висвітленні з метою впливу на
інтелектуальну, вольову та емоційну сферу адресата [1, c. 85–86].
На думку російської вченої О. Іссерс, «мовленнєва стратегія включає в себе планування процесу мовленнєвої комунікації залежно від конкретних умов спілкування та індивідуальностей комунікантів, а також реалізацію цього плану. Іншими словами мовленнєва стратегія – це комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативних цілей» [3].
Є. Клюєв говорить про те, що введення поняття комунікативної стратегії призводить до необхідності звернення до
інших понять комунікативної лінгвістики, серед яких і комунікативна тактика. Цей термін також запозичений з військової сфери. В перекладі з грецької слово тактика означає мистецтво шикування військ. В комунікативній лінгвістиці – це
конкретні мовленнєві дії, що мають на меті досягнення впливу на певному етапі стратегічної взаємодії. Отже, Є. Клюєв
визначає комунікативну тактику як сукупність практичних ходів у реальному процесі мовленнєвої взаємодії, тобто комунікативна тактика, на відміну від комунікативної стратегії, перш за все співвіднесена не з комунікативною метою, а з
набором комунікативних намірів. Комунікативний намір – тактичний хід, що є практичним засобом досягнення відповідної комунікативної мети. Уся сукупність таких практичних засобів у реальному процесі мовленнєвої взаємодії створює
комунікативну тактику [4, c. 51–76].
О. Сковородников ототожнює з комунікативною тактикою поняття «мовленнєвої тактики». Вчений вважає, що стратегія і тактика системно пов’язані як частина і ціле, отже, визначати їх треба у співвідношенні один з одним. Виходячи з
цих положень та узагальнюючи судження про ці поняття інших авторів, О. Сковородников визначає поняття «мовленнєва
стратегія» та «мовленнєва тактика» так:
Мовленнєва стратегія – це загальний план, або «вектор», мовленнєвої поведінки, що виражається у виборі системи
продуманих мовцем поетапних мовленнєвих дій; лінія мовленнєвої поведінки, усталена на основі комунікативної ситуації
загалом та спрямована на досягнення кінцевої комунікативної мети (цілей) у процесі мовленнєвого спілкування. Кожна
мовленнєва стратегія характеризується певним набором мовленнєвих тактик.
Мовленнєва тактика – це конкретний мовленнєвий хід (крок, поворот, етап) у процесі здійснення мовленнєвої стратегії; мовленнєва дія (мовленнєвий акт або сукупність декількох мовленнєвих актів), що відповідає тому чи іншому етапу в
реалізації мовленнєвої стратегії та спрямований на вирішення комунікативного завдання цього етапу [6, c. 5–11].
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Щодо мовленнєвої тактики російська дослідниця О. Іссерс висловлюється стисло: «Мовленнєвою тактикою варто
вважати одну або кілька дій, що сприяють реалізації стратегії» [3].
Комунікативні тактики виконують функцію способів здійснення стратегії мовлення: вони формують складові комунікативного акту, групуючи й чергуючи відтінки мовлення, в яких виражається оцінка, радість, горе тощо. Правильність
обраної комунікативної тактики великою мірою залежить від комунікативного досвіду. У різних ситуаціях спілкування
використовують різні тактики: одні більш дієві в побутовому спілкуванні, інші – у діловій сфері, так як комунікативні тактики зумовлені комунікативними намірами. Лінгвісти усвідомлюють, що виділити єдину класифікацію комунікативних
стратегій і тактик не можливо і не доцільно, оскільки кожному типу дискурсу притаманні свої стратегії і тактики. Дослідження комунікативних стратегій і тактик, є особливо актуальним в інформаційну еру стрімкого розвитку комунікаційних
систем у загальній системі дискурсивної комунікації.
У цій статті ми описуємо комунікативні стратегії і тактики рекламного дискурсу, а саме – рекламних слоганів Інтернетмагазинів. Ми зібрали та проаналізували понад 600 рекламних слоганів Інтернет-магазинів з англомовних веб-ресурсів.
Серед лінгвістів інтерес до реклами зумовлений насамперед загальним напрямом дослідження мови як інструмента впливу. Як форма комунікації (передача інформації про товар з метою його поширення, збуту та отримання прибутку) реклама
існує з давніх часів. Рекламний слоган – це стисле, змістовне повідомлення, яке повідомляє інформацію про товар або
послугу і який легко запам’ятати. Слоган є невід’ємним елементом рекламного дискурсу, який вживається, зазвичай, на
початку чи в кінці рекламного тексту, поряд з назвою товару, компанії. Як рекламне гасло, слоган постає унікальним компонентом комунікативно-прагматичного використання мовних засобів для його оформлення. В умовах перевиробництва
товарів і послуг реклама виконує також функцію регулювання споживчого попиту, створюючи ілюзію того, що рекламуються нові, кращі якості товарів чи послуг, які одночасно залишаються брендовими. Слоган виконує центральну роль у
рекламному повідомленні: він має позиціонувати компанію на ринку та спонукати споживача зробити вибір на користь
рекламованої послуги. Щоб бути ефективними в процесі комунікації, у слоганах максимально точно мають поєднуватися
мовна форма, прагматичні настанови і комунікативні функції. Усе це за допомогою мовленнєвих засобів відображається
у комунікативних стратегіях і тактиках.
В залежності від предмету дослідження вчені пропонують різні класифікації комунікативних стратегій, відштовхуючись від того, що залежно від способу поводження з комунікативним партнером прийнято виділяти: а) кооперативні
стратегії – сукупність мовленнєвих дій, які застосовує адресант для досягнення комунікативної мети шляхом кооперації
з адресатом; б) некооперативні стратегії – сукупність мовленнєвих дій, які використовує адресант для досягнення своєї
стратегічної мети через конфлікт з адресатом.
Зрозуміло, що у рекламних гаслах використовують виключно кооперативні стратегії.
Як свідчать дослідження рекламних слоганів Інтернет-магазинів англомовних веб-ресурсів, дуже поширеною є стратегія спонукання споживача до вибору рекламованої послуги, яка реалізується за допомогою таких тактик: 1) тактика
звернення до споживача; 2) тактика зазначення цільової групи; 3) тактика неоднозначності / багатозначності плану вираження, змісту та референції.
Не менш популярною є стратегія позиціонування установи на ринку, що найчастіше реалізується за допомогою таких тактик: 1) тактика демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi; 2) тактика підкреслення компетентності,
традицій i досвіду, цінностей; 3) тактика найменування товарів чи послуг магазину; 4) тактика використання назви магазину.
Наведімо приклади рекламних слоганів, в яких використано вищезазначені тактики.
Тактика звернення до споживача. Наприклад, рекламний салоган Your one-step fashion destination «Модний пункт
призначення за один крок від тебе» і Your next step «Твій наступний крок» Інтернет-магазинів взуття; Where the Focus is on
You! «Де фокус на тобі» Інтернет-магазину контактних лінз; Our Business is the Air You Breathe «Наша справа – це повітря,
яким Ви дихаєте» Інтернет-магазину систем кондиціонування та вентиляції. Помітно, що тактика звернення до споживача
у цих слоганах виражена через присвійні та особові займенники другої особи: Your, You.
Тактика зазначення цільової групи. Наприклад: рекламний слоган All weather clothing for the motorist, sportsman and
aviator «Одяг для автомобілістів, спортсменів, пілотів на будь-яку погоду» Інтернет-магазину спеціалізованого одягу чітко вказує, для представників яких професій призначений товар; рекламний слоган Hand-picked delights for moms. Daily
«Підручні приємності для мам. Щодня» свідчить проте, що цільова група Інтернет-магазину – це мами, доглядальниці,
няні; рекламний слоган For fashion lovers. Not followers «Для любителів моди. Не для послідовників» вказує на цільову
аудиторію Інтернет-магазину стильного одягу та аксесуарів.
Тактика неоднозначності / багатозначності плану вираження, змісту та референції. Наприклад, рекламний слоган
for special needs «для особливих потреб» носить характер неоднозначності, що навіює клієнту відчуття, ніби в цьому магазині є товар саме для його особливих потреб; рекламний салоган на зразок The home of all inclusive «Будинок, в якому усе
є» характеризується багатозначністю і буквально переконує споживача придбати все необхідне в одному місці.
Тактика демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi. Наприклад: рекламний салоган Biggest
Brands – Lowest Prices «Найбільші бренди – найнижчі ціни» Інтернет-магазину одягу демонструє можливість придбати
одяг відомих брендів за низькими цінами; також на низьких цінах акцентує увагу рекламний слоган The Best Prices to
Enjoy your Life «Найкращі ціни для насолоди життям»; слоган Puerest products in the world «Найрідкісніші товари у світі»
вказує на ексклюзивність товарів; рекламний слоган Express delivery and free return підкреслює, що перевагою цього Інтернет-магазину є «Експрес доставка і безкоштовне повернення».
Тактика підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей. Наприклад, рекламні салогани Great Value.
Great Experience. «Велика цінність. Великий досвід»; Perfect online-Shopping Experience «Досконалий досвід он-лайнпокупок»; Handcrafted in America, Designed for Longevity «Вироблено в Америці, призначено на довголіття». Часто числівники вказують на вікові тратиціїї магазину, компанії: Pleasing People...Since 1936 «Задовільнення людей з 1936»; Finest
Quality for Over 45 years! «Найліпша якість вже понад 45 років!»; Designer menswear since 1994 «Дизайнер чоловічого
одягу з 1994 року» і т.д.
Так як для реалізації тактики підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей, так само і для тактики демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi часто використовуються оцінні прикметники, найвищий
ступінь порівняння прикметників, а також слова з позитивними конотаціями (Biggest, Lowest, The Best, Puerest, free, Great,
Perfect, Longevity, Finest).
Тактика найменування товарів чи послуг магазину. Наприклад: рекламні салогани Diamonds&Fine Jewellery «Алмази і
Вишукані прикраси»; Luxury shoes & Accessories «Розкішні туфлі та аксесуари»; Hundreds of thousands of premium domains

Серія «Філологічна». Випуск 58

47

«Сотні тисяч преміальних доменів» Інтернет-магазину доменних імен. У цих прикладах чітко виражений денотативний
критерій успішного слогану. Гасло, засноване на класифікаційних ознаках відбиває суть запропонованих власником товарів, послуг, особливостей. В поданих випадках рекламна продукція названа безпосередньо, використано загальні категоріальні назви.
Тактика використання назви магазину. Наприклад: рекламні салогани Explore Crane’s country store! «Відкрий для
себе магазин Crane’s country» для Інтернет-магазину з назвою Crane’s country store; Envoy of Belfast «Посланець Белфаста» для Інтернет-магазину з назвою Envoy; The magic of MACYS «Магія MACYS» для Інтернет-магазину з назвою MACYS.
Часта повторюваність імені ресурсу мимовільно залишає у пам’яті потенційного клієнта цю назву і відчуття необхідності
хоча б відвідати цей сайт.
При обробленні даних дослідження ми також зауважили явище використання двох чи кількох тактик одночасно.
В одному слогані можуть застосовуватися тактики, які належать до двох різних стратегій. Комбінаторні можливості характерні, як правило, для частотних тактик, що відзначаються наявністю значної кількості мовних засобів: тактика підкреслення компетентності, традицій i досвіду, цінностей + тактика найменування товарів чи послуг магазину (Traditional
handmade learthergood «Традиційні вироби зі шкіри, виготовлені вручну»); тактика неоднозначності / багатозначності плану вираження, змісту та референції + тактика звернення до споживача + тактика зазначення цільової групи (Anything and
Everything for all your pets «Усе і будь-що для всіх Ваших домашніх улюбленців»); тактика демонстрацій переваг установи
та підкреслення її ексклюзивностi + тактика найменування товарів чи послуг магазину (Quality clothing «Якісний одяг»).
Отже, комунікативно-прагматичний аналіз слоганів виявив дві комунікативні стратегії: комунікативну стратегію позиціонування установи на ринку та комунікативну стратегію спонукання споживача до вибору рекламованої послуги, які
реалізуються різноманітними тактиками. Аналіз значного фактичного матеріалу (англомовні салогани, які використанні
у 600 Інтернет магазинах) дозволяє твердити, що в них застосовані усі комунікативні стратегії і тактики. Серед них, на
нашу думку, домінують тактика демонстрацій переваг установи та підкреслення її ексклюзивностi і тактика найменування
товарів чи послуг магазину. Також часто спостерігаємо поєднання двох або кількох тактик одночасно. Кожна з тактик
характеризується певними специфічними мовними засобами (оцінні прикметники, лексеми з позитивною конотацією,
займенники, числівники тощо). Перспективою подальшого опрацювання теми можна вважати докладне дослідження мовних засобів на різних рівнях мовної системи з метою реалізації комунікативних стратегій і тактик у рекламних салоганах
англомовних Інтернет-магазинів.
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МІСЦЕ НУЛЬОВОЇ СУФІКСАЦІЇ СЕРЕД СПОСОБІВ СЛОВОТВОРЕННЯ
У статті розглянуто одне з дискусійних в українській дериватології питань про способи словотвору з формантом, до складу якого входить нульовий суфікс; уживання термінів «безафіксний (або безафіксальний)», «безсуфіксний», «флективний (флексійний)» спосіб словотвору, а також «конверсія», «усічення» та інших, що часто використовуються дослідниками стосовно способів словотвору, один із засобів яких є імпліцитним. Серед прикметників,
утворених за участі форманта з нульовим суфіксом, виділено три словотвірні групи за характером мотивувального
слова та особливостями форманта.
Ключові слова: словотвірне значення, формант, нульовий суфікс, безафіксний (безафіксальний), безсуфіксний
спосіб словотвору, нульсуфіксальний спосіб словотвору.
ZERO SUFFIXATION PLACE AMONG DERIVATION METHODS
At the present stage of derivational science development derivation methods are distinguished by main components formants type based on the use or non-use affixes to the derivatives formation-affixed and so-called «non-affixal» formation methods, when affixes are not use while derivatives formation, and formants are composed of other language units. Derivation
methods with formants problem includes zero suffix remains a controversial in Ukrainian derivatology due to its specificity is
the lack of material a major formative means. Terms usage non-affixed (or non-affixal) non-suffix, inflectional (flexional) and
prefixes-inflectional (prefixes, flexional) syncretic-affixed, regressive-phonetic or phonetic-morphological or phonetic-paradigmatic word formation methods, as well as conversion and syncopation, which often used by researchers as word formation, one
of the assets which are implicit, are inaccurate because they do not reflect the essence of word-formative process features motivational relations, in particular through fuzziness formant as the bearer of the word-formative value that does not give clarity
in understanding the structure of derivation types and features paradigmatic-syntagmatic relations of individual word groups.
Zero suffixes are not considered the certain derivation method. It is a process that accompanies affixed derivation methods – suffixes, konfixal (prefix-suffixes), word stem addition, it is the active participation not materially expressed suffix au-
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tonomous derivation or as a component of a complex formant. Among the adjectives formed with the participation of formant
zero suffix, word-formative distinguish three groups by the meaning of the motivating word and formant characteristics:
1) desubstant; 2) desubstant and deverbatives formed by konfixal formants without marked substantial second component;
3) composites formed on the base attribute and non-attribute phrases.
Key words: derivational meaning of the word, zero suffix, formant, zero suffix, non-affixed (or non-affixal) word formation
method, non-suffix word formation method, method of derivation with zero suffix.
МЕСТО НУЛЕВОЙ СУФФИКСАЦИИ СРЕДИ СПОСОБОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
В статье рассмотрен один из дискуссионных в украинской дериватологии вопрос о способах словообразования с
формантом, в состав которого входит нулевой суффикс; об использовании терминов «безаффиксный (или безаффиксальный)», «безсуффиксный», «флективный (флексионный)» способ словообразования, а также «конверсия», «усечение» и другие, часто используюемых исследователями относительно способов словообразования, одно из средств
которых является имплицитным. Среди прилагательных, образованных при участии форманта с нулевым суффиксом, выделены три словообразовательные группы по характеру мотивирующего слова и особенностям форманта.
Ключевые слова: нулевая морфема, словообразовательное значение, формант, нулевой суффикс, безаффиксный
(безаффиксальный), безсуффиксный способ словообразования, нульсуффиксальный способ словообразования.

Розвиток мовознавства, у яких би напрямах він не скеровувався, йде під знаком поглиблення знань про систему і
структуру мови та функціональних можливостей мовних одиниць, пошуку шляхів вивчення окремих її підсистем, зокрема словотвірної. У цьому сенсі увагу науковців привертають системотвірні можливості окремих дериваційних засобів, їх
перспективи. Як і вся мовна споруда, «системність словотвору ґрунтується на багатьох різноспрямованих опозиціях» [3,
с. 12], серед яких вирізняють опозицію афіксів за матеріальною (звуковою) вираженістю і матеріальною невираженістю,
тобто нульовим показником форми при збереженні значення морфеми.
Дотепер ад’єктивні деривати з матеріально не вираженим формантом не були предметом спеціального дослідження,
чим і зумовлена актуальність обраної теми.
Мета статті – узагальнити погляди мовознавців на способи словотворення та місце нульової суфіксації серед них.
Ступінь вивченості проблеми. На сучасному рівні розвитку дериватології все більше науковців визнають нульову морфему як серед словозмінних, так і серед словотворчих афіксів. Поширеною є думка про те, що нульовим суфікс
може бути тільки при словотворі іменника. Саме тому нульовий суфікс як елемент і словотворчий засіб у сфері іменника
вивчений більш докладно (С. Авдєєва, А. Амінова, Т. Біленко, П. Білоусенко, Л. Береговенко (Костич), В. Васильченко, Т. Вільчинська, Г. Волинець, Т. Гаврилкіна (Уткіна), Л. Заболоцька, А. Звєрев, В. Ліпич, Г. Логвиненко (Волинець),
З. Оліверіус, І. Процик, Л. Родніна, Т. Савела, Л. Стовбур, А. Тернова, Л. Третевич (Невідомська) та ін.). Що ж до прикметників, то навіть серед тих мовознавців, які визнають поняття нульової морфеми, відсутня одностайність у поглядах на цей
компонент як морфему чи дериватему. Принагідно про словотвірні типи (СТ) прикметників з матеріально не вираженим
суфіксом згадувалося в роботах П. Білоусенка, А. Грищенка, А. Звєрева, О. Земської, Ж. Колоїз, В. Лопатіна, О. Рудь та ін.
Виклад основного матеріалу. Питання про нульові дериваційні морфеми безпосередньо пов’язане з визначенням
способу словотвору. На сучасному етапі розвитку дериватологічної науки за видом основних компонентів формантів
виділяють способи словотвору, що базуються на використанні або невикористанні афіксів для творення похідних – афіксальні і безафіксні способи творення (коли афікси при творенні похідного участі не беруть, а форманти складаються з
інших мовних одиниць). Термін «безафіксний» (або безсуфіксний) спосіб – традиційний. Його використовували ще младограматики, згодом В. Виноградов, Г. Винокур, О. Земська, І. Ковалик, М. Шанський та ін. Він найбільш широкий із усіх
вище названих термінів, оскільки включає всі різновиди такого способу творення слів.
Як зауважує В. Лопатін, термін «безафіксний (або безафіксальний) спосіб словотвору» стосовно вказаних СТ (носій
словотвірного значення (СЗ) таких типів матеріально не виражений – О. М.), дає лише заперечувальну характеристику
цього способу і не відповідає на питання, якими засобами виражається СЗ, яка специфіка цього способу порівняно з
іншими способами, що їм також властива відсутність афікса (напр., «чисте» словоскладання, субстантивація, зрощення,
абревіація тощо) [7, с. 77].
Р. Ліхтман, на противагу В. Лопатіну, зазначає, що терміни «безафіксний спосіб словотвору» і «нульова суфіксація»
означають те саме, оскільки обидва передбачають те, що в основі похідного немає ніякого матеріально вираженого афікса
і похідність слів, що належать до безафіксного способу (або до нульової суфіксації) афіксом не виражається [6, с. 51].
Полемізуючи з Р. Ліхтманом, Д. Уорт зауважує, що різниця між «нульовою афіксацією» і «безафіксним способом
словотвору» не просто термінологічна. Перший термін означає, що морфонологічні перетворення залежать від наявності
відповідних конкретних (хоча й нульових) одиниць (суфіксів); другий термін показує, що граматика може бути – принаймні частково – чисто процесуальною [9, с. 76].
Деякі лінгвісти, зокрема О. Смирницький, M. Докуліл, Є. Кротевич та Н. Родзевич та ін., дотримуються погляду, що
деривати, утворені способом нульової суфіксації, належать до «конверсії» – до словотворення за допомогою віднесення
слова до певної парадигми, тобто словотвору шляхом зміни «морфологічної характеристики» (парадигми) без зміни (розширення або скорочення) основи [11, с. 59].
Синонімічні утворення з матеріально вираженим і нульовим суфіксом, мотивовані тією самою основою, засвідчують,
що СЗ в них однакове незалежно від матеріальної вираженості чи невираженості суфікса, тобто такі деривати належать
до семантично подібних СТ: погод-а → погож-ø-ий, погід-н-ий; легк-а ваг-а → легк-о-ваг-ø-ий, легк-о-важ-н-ий, легк-ий
дух → легк-о-дух-ø-ий, легк-о-душ-н-ий; без берега → без-берег-ø-ий, без-береж-н-ий, без краj-у → без-краj-ø-ій, без-краjн-ій; верблюд → верблюж-ø-ий, верблюд-яч-ий, собак-а → собач-ø-ий, собач-ин-ий, соба-цьк-ий, птах → пташ-ø-ий,
пташ-ин-ий, пташ-ач-ий та ін.
Л. Третевич у своїй дисертаційній роботі уперше в україністиці запропонувала так званий «безсуфіксний спосіб» визначати як «нульову суфіксацію», зокрема дослідниця вказує, що визначення, які орієнтуються на морфонологічні дериваційні
засоби (такі, як усічення основ, чергування, зміна наголосу та ін.), недостатньо повно й чітко відображають суть творення
українських дериватів на зразок вар, багрянь і подібних. До таких способів словотвору відносяться фонетичний, регресивний (зворотній), безафіксний, безсуфіксний, частково фонетико-морфологічний та фонетико-парадигматичний [8, с. 6].
У роботах В. Виноградова, Б. Головіна, К. Левковської, В. Зінов’єва та ін. функціонує термін на позначення способу словотвору досліджуваних дериватів – фонетико-морфологічний, який відображає сутність способу, заґрунтовану на
явищі чергування приголосних і зміні морфологічного статусу деривата. В. Зінов’єв уважає неправильним погляд на
утворення на зразок (рос.) новь як безафіксного (безсуфіксного), мотивуючи своє твердження: 1) наявністю однакового
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морфемного складу похідних і твірних основ досліджуваних одиниць; 2) фактом зведення відмінностей у них до чергування кінцевого приголосного основи. Складність терміна фонетико-морфологічний словотвір у застосуванні до аналізу
словотвірних одиниць на зразок (рос.) бель, дичь пов’язана з виокремленням факту чергування приголосних основи і
зміни парадигми відміни. Із цих двох словотвірних елементів, що відрізняють похідне слово від твірного, В. Зінов’єв
головним уважає чергування звуків, а додатковим – зміну парадигми [4, с. 38-39]. Із таким твердженням погодитися важко, оскільки фонетичні зміни хоча й є смислорозрізнювальними, але семантично вони не місткі, зміна парадигми теж не
містить інформації про сутність СЗ.
Подібні думки про словотвірну роль чергування приголосних висловлювали й інші дослідники, зокрема В. Дорошевський [4, с. 39]. Термін фонетико-морфологічний спосіб М. Шанський уважав невдалим через те, що фонетичне переоформлення твірних основ спостерігається далеко не завжди [10, с. 284].
Нульсуфіксальний спосіб словотвору інколи позначається також і терміном регресивний (зворотній) словотвір
(Н. Арутюнова, А. М’ячин, І. Ковалик та ін.). Він протиставляється суфіксальному та префіксальному, тобто «прямому»,
при якому творення слова здійснюється шляхом розширення похідної основи за допомогою суфікса або префікса (або одночасно суфікса і префікса). Таким чином, при прямому словотворі підкреслюється факт нарощування основи похідного
слова за рахунок тих або тих словотвірних елементів, при зворотному ж словотворі береться до уваги зовсім інше – факт
відкидання, відсікання певних значущих елементів твірного слова. Структура слова похідного – наслідок словотвірного
процесу – з позицій зворотного словотвору не враховується, напр. виступ ← виступати, заклад ← закладати, підхід ←
підходити, переніс ← переносити; вись ← високий, глиб ← глибокий, зелень ← зелений, молодь ← молодий [2, с. 115–117].
К. Городенська [1] та М. Кравченко [5] ототожнювали нульову суфіксацію з усіченням, розуміючи усічення як творення нових слів шляхом відкидання, усічення частини твірної основи, що виявляється в двох формах: а) у чистому вигляді
(бігати – біг, сипати – сип, наголосити – наголос, насипати – насип, переказати – переказ, доступитися – доступ; синій
– синь, твердий – твердь, блакитний – блакить, молодий – молодь); б) з фонетичними змінами, що полягають здебільшого в чергуванні голосних або приголосних звуків, які зумовлюються їх новими позиціями (ходити – хід, виходити – вихід,
заходити – захід, вивозити – вивіз, довозити – довіз, плакати – плач, кликати – клич, високий – вись, міцний – міць) [1,
с. 26–27]. Однак усічення – це морфонологічне явище, а не спосіб словотвору, оскільки, якщо прийняти такий погляд, залишається невизначеним формант і СЗ деривата.
Отже, на сьогодні питання про способи словотвору з формантом, до складу якого входить нульовий суфікс, залишається одним із дискусійних в українській дериватології, що зумовлено його специфічністю – матеріальною відсутністю
одного з основних словотворчих засобів. Уживання термінів безафіксний (або безафіксальний), безсуфіксний, флективний
(флексійний) та префіксально-флективний (префіксально-флексійний), синкретико-афіксальний, регресивно-фонетичний
чи фонетико-морфологічний або фонетико-парадигматичний способи словотвору, а також конверсія та усічення, що
часто використовують дослідники стосовно способів словотвору, один із засобів яких є імпліцитним, є неточним, оскільки
вони не відбивають суті словотвірного процесу, особливостей мотиваційних відношень, зокрема через неокресленість
форманта як носія СЗ, що не дає чіткості в розумінні структури ряду СТ та особливостей парадигматико-синтагматичних
відношень окремих груп слів.
Нульову суфіксацію не вважаємо окремим способом словотвору. Це процес, що супроводжує афіксальні способи словотвору – суфіксальний, конфіксальний (префіксально-суфіксальний), основоскладання, він виявляється в активній участі
матеріально не вираженого суфікса в автономному творенні слів чи як компонент складного форманта. Як показав матеріал дослідження, серед прикметників, утворених за участі форманта з нульовим суфіксом -ø-ий, виділяємо три словотвірні групи за характером мотивувального слова та особливостями форманта:
1) десубстантиви (княжий, просторий); девербативи (гожий, проїжджий); денумеративи (п’ятий, шістнадцятий); депрономінатив (нічогий), утворені нулем суфікса;
2) десубстантиви та девербативи, утворені за участі конфіксальних формантів із матеріально не вираженим другим
компонентом (неокраїй, поземий, суягна, беззубий, недорікий, неозорий);
3) композити, утворені на базі атрибутивних словосполучень (дванадцятипалий, жовторотий, босоногий) і композити, утворені на базі неатрибутивних словосполучень (сліпородий, собакоголовий, рясноцвітий).
Висновки. «Нульова суфіксація» – це словотворчий процес, що здійснюється за допомогою форманта, до складу якого
входять нульовий суфікс і флексія, утворюючи дериваційне нерозривне поєднання. Крім того, формант може об’єднувати
й інші словотворчі засоби залежно від способу деривації. Способи словотвору за участі нульового суфікса відрізняються
від безафіксного способу словотвору, за якого афікси не беруть участі у творенні похідного (лексико-морфологічний спосіб, лексико-синтаксичний і лексико-семантичний).
Способи словотвору прикметників за участі нульового суфікса неправомірно називати флективними, оскільки флексія автономної дериваційної функції не виконує. Серед ад’єктивів, утворених за участі форманта з нульовим суфіксом,
виділяються такі словотвірні групи за характером мотивувального слова та особливостями форманта: десубстантиви,
девербативи, денумеративи, депрономінативи, утворені автономним нульовим суфіксом; десубстантиви та девербативи,
утворені за участі конфіксальних формантів із матеріально не вираженим другим компонентом; композити, утворені на
базі атрибутивних і неатрибутивних словосполучень.
В перспективі передбачено проаналізувати питання про форманти, до складу яких увіходить нульовий суфікс.
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ОСОБЛІВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЛЛІЦИЗМІВ У ТЕЛЕДИСКУРСІ НІМЕЧЧИНИ
У статті розглядаються проблеми реалізації консонантизму при онімечуванні галліцизмів, які є частотними в
німецькій мові, зокрема у теледискурсі Німеччини. Предметом дослідження є особливості приголосних фонем, велика варіативність їх реалізації у німецькому вимовному стандарті на основі порівняння кодифікованої мови, яка представлена у новітніх словниках вимови, та усного мовлення, представленого звучним мовленням спеціально навчених
нормам вимовного стандарту дикторів і модераторів. На основі зіставлення прочитаного мовлення і підготовленого говоріння виявляються значні суперечності між кодифікованою нормою, представленої новітнім німецьким
орфоепічних словником, і мовної дійсністю.
Ключові слова: галліцізми, консонантизм, теледискурс, онімечування, варіативність, кодифікована норма, звучне мовлення, мовний стандарт.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГАЛЛИЦИЗМОВ В ТЕЛЕДИСКУРСЕ ГЕРМАНИИ
В статье рассматриваются проблемы реализации консонантизма при онемечивании галлицизмов, которые являются частотными в немецком языке, в частности в теледискурсе Германии. Предметом исследования являются
особенности согласных фонем, большая вариативность их реализации в немецком произносительном стандарте
на основе сравнения кодифицированной нормы, представленной новейшими орфоэпическими словарями, и речевой
действительности, на примере речи специально обученных нормам произносительного стандарта дикторов и модераторов телевидения Германии. На основе сопоставления подготовленного чтения и подготовленного говорения
выявляются значительные противоречия между кодифицированной нормой и речевой действительностью.
Ключевые слова: галлицизмы, консонантизм, теледискурс, онемечивание, вариативность, кодифицированная
норма, речевая действительность, произносительный стандарт.
PECULIARITIES OF REALIZATION OF GALLICISMS IN TVDISCOURSE OF GERMANY
The article deals with the problem of the realization of consonants in Gallicisms in TV discourse of Germany represented
by the speech of announcers and moderators (ZDF, ARD, DW-tv), who were specially trained to the norms of pronounciation
standards. It concerns the problem of the realization of consonants by germanizing the foreign words from French, which are
the most frequent in the German mass media language. Wide variety of the implementation of the consonants is revealed either
in the codified norm represented by the newest German orthoepic dictionaries or in the speech reality, which is produced by
professional German TV announcers.
In comparison of the speech reality (read speech and prepared speaking) with the codified norm deviations have been
found in the application of consonants because of different degrees of the phonetic germanizing of Gallicisms.
Keywords: Gallicism, consonantism, TV discourse, germanizing, variability, codified norm, speech reality, pronounciation norm.

Последние десятилетия СМИ оказывают влияние на процесс вхождения человека в социум, присвоения им определённых ценностей, взглядов и социальных ролей. Воздействие СМИ особо усилилось в связи с бурным развитием электронных средств массовой информации, в частности радио, телевидения и интернета (М. Н. Володина, Н. Б. Кириллова,
Е.-М. Крех, Н. А. Матвеева, Е. А. Селиванова, И. А. Соболева, У. Хиршфельд и др.). Распространение СМИ влечёт за собой не только изменение форм и видов коммуникации, изменяется также положение естественных языков в общей семиотической системе. Обладая высоким социальным престижем и самыми современными средствами распространения, язык
СМИ немедленно реагирует на языковую моду и узус; выполняя роль своеобразной модели национального языка, звучащая речь медиадискурса оказывает существенное влияние на произносительную норму, языковые вкусы и предпочтения.
Информируя человека о состоянии мира и заполняя его досуг, жанр теледискурса относится к наиболее персуазивным
средствам массовой коммуникации, ибо за счёт бурного развития электронных СМИ и кино, вытеснивших печатные,
значительного охвата зрительской аудитории, наличия мощного аудиовизуального канала связи. Е. А. Селиванова отмечает, погружаясь в сеть массового языка и дискурсивного пространства социума, человек встаёт перед угрозой утраты и
нивелирования себя как личности [12]. Будучи постоянно на слуху звучащая речь теледискурса оказывает воздействие на
личность, в частности это относится к её звуковой стороне, выводящий её на фонетический уровень, который, по мнени
В. Г. Борботько, традиционно считающийся низшим уровнем системы, оказывается одновременно и высшим [8].
Мощная экспансия англицизмов (Superstar, Thriller, Job, Internet, Designer) в немецкий язык пришлась на конец XX в.
и бурно продолжается по сей день (High Tech, Blogger, Twitter, Sneakers, Castingshow, Wi-Fi), что вызывает опасения со
стороны германистов о возможности вытеснения немецкого языка английским [3]. Ситуация обострилась после Второй
мировой войны и в последующие десятилетия, поскольку соответствующие институции Германии пренебрегли необходимостью сохранения и восстановления подобающего статуса немецкого языка в условиях международных контактов
и глобализации. Многие галлицизмы уже давно заняли прочное место в немецком языке. Одной из самый «активных»
областей, заимствующей иностранные слова из французского языка является мода, включающая в себя предметы одежды,
аксессуаров, декоративной косметики и других предметов роскоши (Parfüm, Crème, Charme, Bijou, Jackette, Etui), не
имеющих аналога в языке-реципиенте (Nehmersprache) [9].
Наличие значительного количества англицизмов и галлицизмов подтверждает проведённый нами анализ орфоэпических словарей, изданных с 1982 по 2009 г. Как мы видим, в словаре 1982 года (GWdA) количество англицизмов составляет
3569 единиц, а галлицизмов 1768. Согласно данным орфоэпического словаря издательства Duden, в 2005 их количество
© Ю. Г. Монастирська, 2015

Серія «Філологічна». Випуск 58

51

увеличилось примерно в полтора раза и составляет 5136 англицизмов и 3203 галлицизма. В новейшем словаре немецкого
произношения (Deutsches Aussprachewörterbuch, 2009/2010) их количество возрасло примерно вдвое. Нами зафиксировано 10322 англицизма и 6742 галлицизма.
Периодом более позднего лексического заимствования из французского были XVII–XVIII вв., причём кульминационным моментом в истории всего процесса заимствования из французского языка считается XVII в., получивший в истории
немецкого языка название Alamodezeit, т.е. период моды на всё иностранное, преимущественно французское. Заимствуются
даже французские обращения: Monsieur, Madame, Mademoiselle, Papa, Mama, Onkel, Tante, Cousin, Cousine, и имена: Jean,
Henriette, Sanssouci, Chérie. После Тридцатилетней войны, т.е. после 1648 г., французский больше не является исключительно языком элиты, он входит в употребление широких слоёв буржуазии. Однако не только роскошью, аристократичными
манерами и модой славилась Франция 18 века. Лексика французской буржуазной литературы Просвещения, в особенности
в области общественно-политической жизни приобретает широкое влияние. В период буржуазной революции Франция вводит в международный лексикон множество новых слов, относящихся к новым явлениям и понятиям политической жизни
буржуазного общества: Aristokratie, Demokratie, Monarchie, Republik, Revolution, Konstitution, Klasse.
В немецкой германистике такие понятия как «иностранное слово» (Fremdwort) и «заимствованное слово» (Entlehnung)
не тождественны. В то время как заимствованное слово интегрируется в язык-реципиент в той или иной степени, например Frisör и Parfüm, иностранное слово более или менее сохраняет свой изначальный образ: орфографию, звуковую
форму – Friseur [fʁ̥izʹø:ɐ] и Parfum [paʶf ʹœ̃:]. Однако, некоторые слова остаются долгое время «иностранными»: Branche
и Engagement, ибо содержат чуждые немецкому языку носовые гласные.
Проблема интеграции иностранных слов, для которой характерна высокая степень вариативности, связана со «столкновением» разных языковых систем, в частности немецкого и французского консонантизмов. При сопоставлении фонетических систем данных языков возникает вопрос о роли степени родства их генетической связи и роли интерференции
в контактирующих языках.
Немецкий язык относится к плюринациональным языкам, каждый из которых обладает своей национальной нормой,
опирающейся на собственные национальные литературно-речевые традиции. Каждый из национальных вариантов немецкого языка (bundesdeutsche, österreichische, Schweizer Standardvarietäten) [2]. Согласно У. Аммону вполне уместны оба понятия «nationale Variatat/ Variante и plurizentrische/plurinationale Sprache» [1]. Правила реализации федеративно-немецкого
варианта произносительного стандарта (bundesdeutsche Standardvarietät) представлены в новейшем орфоэпическом словаре (DAWB, 2010), где наряду с большой вариативностью произносительных вариантов, отмечается целенаправленная
тенденция к онемечиванию по принципу умеренного приспособления (gemäßigte Eindeutschung) [5]. Фонетическая сторона федеративно-немецкого варианта произносительного стандарта представлена в звучащей речи специально обученных
дикторов и модераторов-профессионалов (Modellsprecher in Massenmedien) немецкого общественно-правового телевидения Германии (öffentlich-rechtliches Fernsehen) каналов ARD, ZDF и DW-tv. Однако дикторы и модераторы не придерживаются правил кодификации, несмотря на то, что нормативность речи должна быть делом их профессионального престижа, не следуя доминирующей тенденции в кодификации к онемечиванию по принципу умеренного приспособления.
Произносительная норма, представляющая собой некий узуальный способ звукового оформления звучащей речи, в
настоящее время ориентируется, в основном, на язык СМИ. Диктор, звучащую речь которого можно считать произносительным стандартом, из существующих в системе языка вариантов отбирает те средства выражения, которые представляются ему более целесообразными для решения стоящих перед ним коммуникативных задач. Звучащая речь немецкоязычного теледискурса носит неоднородный характер, в основном в нём представлены два вида речевой деятельности,
представляющих собой подготовленное чтение (vorgelesene Sprache) и подготовленное говорение (memoriertes Sprechen),
которые немецкие фонетисты Г. Майнхольд и Б. Рюс связывают с наличием разных фоностилистических уровней [6; 7].
Большинство иностранных слов подвергается в немецком языке определённой звуковой адаптации, что обусловлено
различиями в артикуляционной базе и фонологической структуре взаимодействующих языков. Под воздействием интерфирирующего влияния языка-реципиента происходит частичное онемечивание консонантных реализаций, ибо носитель
немецкого языка воспринимает звуки неродного языка сквозь призму фонетико-фонологической системы своей перцептивной и артикуляционной баз.
При сопоставлении кодифицированной нормы с речевой действительностью мы обнаружили весьма неоднозначную
ситуацию. Противоречия затрагивают реализации согласных внутри кодифицированной нормы. Дикторы и модераторы
стремятся воспроизводить звучание языка-донора (Gebersprache) с разной степенью приближённости к произношению
языка-оригинала, что ведёт, в лучшем случае, к возрастанию вариативности в реализации консонантизма в галлицизмах,
а в худшем случае к попыткам сохранения чуждых системе немецкого консонантизма звуков, противоречащих особенностям немецкой артикуляционной базы. Консонантные сегменты в галлицизмах, относящихся к романской группе, в
меньшей степени адаптируются к немецкому произносительному стандарту и реализуются максимально приближено к
языку-оригиналу. Интерферирующее влияние языка-донора на язык-реципиент зависит от степени перцептивно-артикуляторной близости сопоставляемых согласных с одной стороны, и от степени морфологической и словообразовательной
онемеченности слова с другой стороны, что отчётливо проявляется в условиях фоностилистического варьировании звучащей речи при сопоставлении подготовленного чтения и подготовленного говорения.
Результаты исследования подтверждают, что все галлицизмы подвергаются характерному для немецкой системы
консонантизма действию закона позиционного (Saison, Zivilcourage, Genie, Journal) и коартикуляторного оглушения
звонких шумных согласных (Engagement, Tranche, France) [10], а также позиционно обусловленной вокалической реализации фонемы /r/ (Accessoires, Couture, Turniere), как в кодифицированной норме, так и в речевой действительности
независимо от фоностилистической принадлежности [11].
Вопреки распространённому мнению, степень онемечивания иностранных слов, не всегда зависит от того, как долго
оно употребляется в языке-реципиенте. Галлицизмы, несмотря на длительный период и высокую частотность употребления в немецком языке, отличаются высокой вариативностью с разной степенью интеграции как в кодифицированную
норму, так и речевую действительность, что, на наш взгляд, обусловлено меньшей степенью генетического родства французского и немецкого языков в отличие от английского. Большинство галлицизмов представлены в кодифицированной
норме в тотально и частично онемеченной форме или сохраняют аутентичность. Высокая вариативность ярко проявляется
в звучащей речи при реализации носовых гласных, не имеющих аналогов в системе немецкого консонантизма, независимо от позиции в слове, которые заменяются ротовыми гласными в сочетании с заднеязычным носовым согласным, при
этом не сохраняются формантные характеристики гласного (Ballon, Balkon, Pavillon, Gran Prix, Bonbon).
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Быстрому и тотальному онемечиванию способствуют в первую очередь совпадение орфограммы языка-донора и языка-реципиента, а также адаптация к правилам немецкой орфографии на базе типичного для немецкого языка звукобуквенного соотношения. Адаптация иностранных слов к немецкому произносительному стандарту усиливается также под влиянием их морфологической интеграции и вхождения в систему немецкого словообразования (Engagement – engagieren,
Annonce – annoncieren).
Наряду с позиционным оглушением в ауслауте в производном глаголе происходит свойственная немецкому языку
ассимиляция по месту образования (Chance – Chan|sn̩|, Branche – Bran|ʃn̩|). Образование сложносоставных слов, одна
часть которых заимствована из французского языка (Branchenverband, Hitsaison, Modelbranche), а другая часть – слово
немецкого или английского происхождения, также способствует форсированному онемечиванию звуковой стороны иностранного слова.
Результаты сопоставления подготовленного чтения и подготовленного говорения подтвердили предположение о важности учёта фоностилистического варьирования для более точного изучения реализации консонантизма в англицизмах
и галлицизмах в немецкоязычном теледискурсе. В ходе сопоставления характера и степени адаптации консонантизма с
учётом фоностилистических особенностей звучащей речи подтверждается установленная в кодификации тенденция к
умеренному онемечиванию только в подготовленном чтении. Модераторы развлекательных шоу и ток-шоу стремятся к
реализации фонем, не имеющих аналога в языке-реципиенте, с разной степенью приближённости к аутентичному произношению преимущественно в начале слова, что не соответствует правилам кодификации (engagieren, Ensemble). Однако
в середине слова и конце слова/слога эти звуки подвергаются частичному и тотальному онемечиванию (Chance, Tour de
France, Orange), что подтверждает предположение о том, что несмотря на персуазивное воздействие на язык со стороны
теледискурса, которое может привести к деструктивным последствиям по отношению к системе, синергетическая парадигма языка, определяющая его развитие и самоорганизацию, позволяет сохранить аутентичность языка.
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ЕВФЕМІСТИЧНА / ДИСФЕМІСТИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ
УКРАЇНО-РОСІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ В БРИТАНСЬКИХ ЗМІ
Стаття розглядає прагматичні та когнітивні особливості англомовних евфемізмів / дисфемізмів в вербалізації
україно-російського конфлікту в британських ЗМІ.
Ключові слова: політичний дискурс, вербалізація, евфемізм, дисфемізм, маніпулювання, функції.
THE EUPHEMISTIC / DYSPHEMISTIC VERBALIZATION OF RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT IN THE
BRITISH MASS MEDIA
The article examines the pragmatic and cognitive peculiarities of the English euphemisms and dysphemisms in the verbalization of Russian-Ukrainian conflict in the British mass media.
Euphemism, characterized by replacing direct expressions with implicative, obscure and vague ones, plays a quite essential role in demystifying the connotation of political discourse when serving political purposes. Some commonly employed
demystifying methods in political euphemia include replacing specific meanings with general ones, replacing hyponyms with
superordinates and replacing derogatory meanings with neutral or even commendatory ones.
The article focuses on cognitive and pragmatic characteristics of euphemisms and dysphemisms in the political discourse
through verbalization of Russian-Ukrainian conflict in the British mass media. Euphemisms may perform concealing and manipulative functions through the cognitive mechanism of abstraction. A covering up function is widely used because a civil war
is a bloody event causing people’s death but with the help of the usage of the euphemism civil war is reduced to some kind of.
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Politicians may use such a form of information in an effort to avoid antagonizing the political opposition or to avoid reminding people that war puts human lives at risk. The euphemism is a tool for political participants to hide scandals, disguise the
truth, guide public thoughts when discussing social issues or events.
Dysphemisms perform pejorative and discreditable functions through the cognitive mechanism of highlighting. The political events are mainly euphemized, the subjects of politics are dysphemized.
Key words: political discourse, verbalization, euphemisms, dysphemisms, manipulation, function.
ЭВФЕМИСТИЧЕСКАЯ / ДИСФЕМИСТИЧЕСКАЯ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ УКРАИНО-РОССИЙСКОГО КОНФЛИКТА В БРИТАНСКИХ СМИ
Статья рассматривает прагматические и когнитивные особенности англоязычных эвфемизмов и дисфемизмов
в вербализации украино-российского конфликта в британских СМИ.
Ключевые слова: политический дискурс, вербализация, эвфемизм, дисфемизм, манипулирование, функция.

Постановка проблеми. В останні десятиліття ХХ й на початку ХХІ ст. стрімко зростає науковий інтерес до евфемізмів як складової мовної картини світу англомовного суспільства, їх лексико-семантичних і функціональних характеристик. Однак, ґрунтовних праць з питань когнітивних параметрів англомовної евфемії, зокрема когнітивних механізмів їх
утворення та впливу на маніпулятивний потенціал, досі немає.
Актуальність дослідження зумовлена значним поширенням евфемізації та дисфемізації у германських мовах; соціальним значенням цих одиниць, які відображають зміни в англомовних суспільствах; а також останніми політичними
подіями в Україні та їх активною вербалізацією як в українських ЗМІ, так й у британських.
Аналіз останніх досліджень. Науковці розглядають проблеми визначення евфемізму та його відокремлення від криптолалії (В. Москвін), аналізують евфемізми та дисфемізми в контексті ґендеру (Л. Порохницька), медичного та педагогічного дискурсу (Н. Тишина), основні концепти картини світу, що підлягають евфемізації та дисфемізації, такі, наприклад,
як політична коректність (А. Панін, В. Великорода).
Метою статті є визначення ролі когнітивних механізмів та функцій евфемії / дисфемії в англомовній вербалізації
україно-російського конфлікту в британських ЗМІ.
Загальнонаукове значення: стаття окреслює засади лінгвокогнітивної структуризації явищ евфемії та дисфемії, конкретизує теорію мовленнєвих тактик та стратегій.
Новизна полягає в тому, що вперше когнітивні параметри евфемії / дисфемії інтегруються до маніпулятивного потенціалу цих одиниць в англомовній вербалізації україно-російського конфлікту.
Евфемізми – це емоційно нейтральні слова або вирази, які вживаються замість синонімічних їм слів і виразів, які видаються мовцеві непристойними, грубими або нетактовними [7, с. 590], дисфемізми – це заміна позначення будь-якого
предмета або явища більш вульгарним, фамільярним, грубим словом [1, с. 136].
У сучасному політичному дискурсі явище евфемії представляє особливу комунікативну стратегію, яка виступає важливим знаряддям пом’якшеного представлення фактів, подій, явищ, номінації яких мовці вважають ризикованими для
досягнення успішної комунікації поряд з процесами дисфемізації, спроможних викликати почуття зневаги та суспільного
протесту в боротьбі за важливі політичні дивіденди.
Евфемізми мають значний потенціал, якщо йдеться про вплив на підсвідомість людини, оскільки володіють функцією
недоговорювання, завуалювання[6, с. 30; 5, с. 45]. Однак маніпулятивний потенціал досягається через так званий механізм «буфера», коли евфемізм відіграє роль «проміжної ланки між негативно конотованим словом і свідомістю учасників
комунікації» [9, с. 35].
Дж. Лоуренс вважав, що евфемізм є невіддільним від військової та політичної інтриги [11, с. 28]. Аналізуючи приклади евфемістичних субституцій, які функціонують в політиці (liquidation («ліквідація») замість killing («вбивство»),
protective manoeuvres («захисні маневри») замість bomb raids («бомбардування») [10], науковець робить висновок, що
основним мотивом евфемізації в цих випадках є приховування справжніх цілей непопулярної політики.
Останні політичні події в Україні дуже активно вербалізуються евфемізмами як в українських ЗМІ, так й у британських.
«…Since the start of the conflict in eastern Ukraine eight months ago, the Kremlin has denied any direct involvement, including
sending Russian troops» [BBC News, 18 December 2014].
Евфемізми involvement, conflict репрезентують поняття aggression і war, виконують вуалютивну функцію за рахунок
вживання слів суперординатного рівня [2, с. 15], сприяють нейтралізації таких негативних характеристик як «fighting
between two or more countries that involves the use of armed forces and usually continues for a long time» [12, с. 1677]. Також
слово conflict підкреслює тимчасовість дій. Деякі науковці це називають гіперонімізацією, тому що генералізація значення
досягається в основному за допомогою гіпер-гіпонімічних замін [8, с. 65; 3, с.13].
Евфемізм to intervene – «interfere so as to try to stop something» вживається замість слова to invade – «violate; interfere
with», що створює позитивний прагматичний ефект: «…The EU and US are threatening to hit Moscow with sanctions and
travel bans over its intervention in Crimea» [BBC News, 3 March 2014].
Вислів Anti-Terrorism Operation також має евфемістичний ефект і замінює слово war. Цей ефект досягається за рахунок вживання префіксу аnti-, який замінює негативну оцінку позитивною, а також за рахунок підміни понять (war на
operation) з використанням когнітивного механізму абстракції: «…This war, officially called an Anti-Terrorism Operation,
has continued for some months» [The Guardian, 26 April 2014].
Отже, випадки заміни слова war евфемізмами conflict, аnti-terrorism operation, з одного боку, є типовим випадком
вуалювання, з іншого боку, ці заміни призначені виправдати та прикрити агресивні дії щодо мирних мешканців Донбасу.
Найчастіше для позначення поняття «незаконне приєднання» в українських ЗМІ вживається евфемізм annexation,
який має евфемістичний потенціал за рахунок того, що є запозиченням. В англійській мові це слово не є евфемізмом через
те, що до складу його значення входить негативна сема force – «to take control of a country or region by force» [12, с. 51]: «…
The EU and US condemned the annexation of Crimea and imposed a first round of sanctions on Russian officials and high-ranking
Moscow allies in Ukraine» [BBC News, 4 November 2014].
У наступному прикладі евфемізм volunteers приховує справжнє призначення волонтерів, тобто вояків-найманців: «…
Russia has consistently denied sending troops and equipment to support the rebels fighting in eastern Ukraine. However, the rebels
have admitted being helped by «volunteers» from Russia» [BBC News, 12 November 2014].
Евфемістичний вислів military opponent заміщує дисфемізм enemy: «…In a Facebook post on Monday, Russia’s prime
minister, Dmitry Medvedev, warned that «in essence, an application for NATO membership will turn Ukraine into a potential
military opponent for Russia» [The Guardian, 23 December 2014]. Слово opponent звучить не так категорично як enemy.
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Вислів Displaced people виконує евфемістичну функцію та вживається замість слова refugees (біженці): «…The number
of displaced people inside Ukraine and beyond, mainly in Russia, is approaching 900,000» [BBC News, 21 November 2014].
Слово refugees у своєму значенні має прямолінійну вказівку на військові дії: «someone who leaves their country, especially
during a war or other threatening event» [12, с. 1246].
Евфемізм risks у наступному контексті вуалює слово death: «…Avakov said on Facebook his troops had shown restraint
in order to minimize risks to the «peaceful population» [The Guardian, 26 April 2014].
Дієслово з негативною конотацією to kill можна замінити більш нейтральним to liquidate, тому що з прагматичного
фокусу вилучено сему «вбивство». Наприклад: «…Our forces will capture and if necessary liquidate the leaders of terrorists...»
[The Guardian, 18 March 2014].
Отже, евфемізми є ідеальним мовним засобом для маніпулювання людиною через те, що: 1) вони приховують справжню сутність явища за рахунок створення нейтральної або позитивної конотації, за рахунок дії механізму асоціативності
та механізму «буфера»; 2) прихований спосіб передачі інформації більш ефективний, ніж прямий вплив на людину; 3)
слухач як правило не встигає вичленувати і осмислити евфемізм з контексту. Інакше кажучи, в результаті маніпулювання
свідомістю людини за допомогою політичних евфемізмів зменшується ступінь негативної ознаки денотата [4, с. 16]. При
цьому відбувається повне видозмінювання прагматичного фокусу, що спричиняє «персоніфікацію» самого денотату, що
і є центральним завданням евфемії.
Cтратегія дискредитації реалізується в політичному дискурсі через тактики образи, звинувачення, глузування. На
мовному рівні це виражається через номінації з пейоративним забарвленням, зокрема, за допомогою дисфемізмів. Англомовна преса часто використовує дисфемізм terrorist як ярлик для військових супротивників. У значенні цього слова актуалізуються семи, які не є властивими слову enemy: enemy – «a person who hates or opposes another person», terrorist – «a
person who uses violence or the threat of violence to obtain political demand»: «…They said the «terrorists» inside the town – with
a population of 120,000 – had hidden themselves in kindergartens and hospitals» [The Guardian, 26 April 2014].
Пейоративна функція дисфемізмів реалізується у висловлюваннях, які мають на меті образити людину, партію, ідею,
тощо: «…One resident, Irina Marozova, recounted how she exited Crimea in late February, as «little green men» – undercover
Russian soldiers – seized the Black Sea peninsula» [The Guardian, 22 December 2014]. Негативний прагматичний ефект досягається за рахунок атрибутивів little, green, які дискредитують російських військових, про яких йдеться.
Створення негативного образу (іміджу), демонізація когось або чогось шляхом «навішування ярликів» являють собою крайній ступінь детермінологізації низки одиниць політичної мови. Наприклад: «…Ever since Ukraine’s February
revolution, the Kremlin has characterised the new leaders in Kiev as a «fascist junta» made up of neo-Nazis and anti-Semites, set
on persecuting, if not eradicating, the Russian-speaking population» [BBC News, 31 October 2014]. Вислів fascist junta носить
дисфемістичний характер за рахунок гіперболізованих слів fascist і junta («a group of military officers that governs a country,
usually without having been elected» [12, с. 818]).
Використання дисфемізму bloodshed «кровопролиття» замість war «війна» викриває російську владу і показує реальну ціну розв’язаної війни: «…Here was little bloodshed in Crimea but Ukraine’s fledgling revolutionary government was in no
position to fight back, with only 6,000 troops reportedly ready for combat» [BBC News, 12 November 2014].
Дисфемізм bloody акцентує негативне ставлення до екс-Президента України: «There were countless warnings and
appeals to EU to impose sanctions against bloody regime of Yanukovich» [BBC News, 12 March 2014].
Висновки. У сучасному англомовному політичному дискурсі евфемізують переважно певні події, явища, що свідчить
про бажання висвітлити політичну діяльність як позитивну, результативну. Натомість суб’єкти та об’єкти політичної діяльності більше представлені дисфемістично, що засвідчує низький рівень подолання суперечок чи їх загострення в площині сучасної політичної культури.. Під час утворення політичних евфемізмів задіяний переважно когнітивний механізм
абстракції, політичні дисфемізми утворюються за допомогою механізму акцентування.
Перспективи наступних досліджень передбачають когнітивне моделювання англомовних евфемізмів та дисфемізмів,
які вербалізують україно-російський конфлікт, зокрема, фреймовий аналіз, ідентифікацію принципів парадигматики цих
одиниць.
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СЕМАНТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗВЕРТАННЯ
(НА МАТЕРІАЛІ БОГОСЛУЖБОВИХ ТЕКСТІВ (АКАФІСТІВ)
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ)
У статті закцентовано на відсутності лексико-семантичної диференціації звертань на перших етапах розвитку синтаксичної науки; подано найпоширеніші на сьогодні лексико-семантичні групи звертань; доведено неможливість класифікації звертань, використаних у богослужбових текстах, за традиційною схемою; уведено до наукового
обігу термін «конфесійні звертання»; розглянуто безпосередній зв’язок поетики онімів, теонімів із загальною поетикою богословського мовлення акафістів. Дослідження побудоване на основі вибраного матеріалу (близько 6000
позицій) із богослужбових текстів (Акафістник, тт. 1–3) Української Православної Церкви, які ще не були предметом докладного вивчення в контексті синтаксичної та лексико-семантичної спеціалізації.
Ключові слова: лексико-семантичні групи звертань, конфесійні звертання, оніми, теоніми.
SEMANTIC DIFFERENTIATION OF VOCATIVE EXPRESSIONS (BASED ON THE LITURGICAL TEXTS
(AKATHISTS) OF UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH)
The article suggests various classification schemes of the study of vocative expressions in modern linguistic literature; the
absence of lexical-semantic differentiation of mentioned linguistic units in the early stages of syntactic science is emphasized.
The detailed review of scientific studies, devoted to the raised problem, made it possible to distinguish fourteen semantic
groups of vocative expressions that are usually described by linguists. These components are analyzed in the context (around
6,000 positions). They have been picked out from the liturgical texts (The Book of Akathists, vol. 1-3) of the Ukrainian Orthodox Church and have not been the subject of detailed study from the perspective of syntactic and lexical-semantic specialization. The reference base mentioned above has proved the inability of classification of vocative expressions using traditional
scheme. In particular from usually applied fourteen groups only five are used in the akathists. The pointed theoretical statement argues that the poetic language of akathists, being generally entirely traditional, has quite a lot of individual features.
Among obvious distinctions there is large number of the nominal vocative expressions in choral liturgical texts. Stated in
the article problem of semantic differentiation of vocative expressions, used in the liturgical texts (akathists) of Ukrainian
Orthodox Church, has led to the introduction to the scientific use of the «confessional vocative expression» term and combining these units into nine groups. Scientific novelty of the article defines the emphasis on direct connection of poetics of onims
(proper names), teonims (theological names) with general poetics of theological style of akaphists. The practical application
of the study is concerned with the possibility of writing the new liturgical texts for the glorification of Ukrainian Saints.
Keywords: lexical-semantic group of vocative expressions, confessional vocative expression, onim (proper name), teonim
(theological name).
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ (АКАФИСТОВ) УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ)
В статье акцентировано внимание на отсутствии лексико-семантической дифференциации обращений на первых
этапах развития синтаксической науки; подано распространенные на сегодня лексико-семантические группы обращений; доказано невозможность классификации обращений, использованных в богослужебных текстах, по традиционной
схеме; введено в научный оборот термин «конфессиональные обращения»; рассмотрено непосредственную связь поэтики онимов, теонимов с поэтикой богословской речи акафистов. Исследование построено на основе выбранного материала (около 6000 позиций) с богослужебных текстов (Акафистник, тт. 1–3) Украинской Православной Церкви, которые
еще не были предметом детального изучения в контексте синтаксической и лексико-семантической специализации.
Ключевые слова: лексико-семантические группы обращений, конфессионные обращения, поэтонимы, теонимы.

Постановка наукової проблеми та її значення. Для об’єктивного й повного опису категорійної системи української
мови, для простеження динаміки всіх її рівнів необхідне вивчення мовних явищ на тлі формальної, семантичної та комунікативної цілісності. На цьому тлі вирізняється проблема опису звертання, дослідженню функційного потенціалу та
семантичної диференціації якого присвячена велика кількість праць. Але останнім часом об’єктом студій стають не тільки
художні твори, а й інші стильові різновиди мови. Синтаксична організація конфесійних текстів, будучи загалом цілковито традиційною, має доволі багато індивідуальних рис. Характеристика лексики звертання в «богослужбовій будові»
речення є необхідною й актуальною темою, яка потребує подальшого опрацювання передусім з огляду на два головних
чинники. По-перше, теоретичне узагальнення сприяє глибшому пізнанню системних зв’язків граматичних одиниць, дає
змогу по-новому підійти до тлумачення давніх лінгвістичних проблем, що мають стосунок до категорійної системи мови
загалом і функційних властивостей слів зокрема. По-друге, практичне значення дослідження пов’язане з можливістю
складання нових богослужбових текстів із прославлення українських святих.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На важливість питання вказують наявні як у вітчизняному, так і в зарубіжному мовознавстві студії, присвячені вивченню сутності звертання. Теоретичне обґрунтування природи кличного
відмінка, що виконує роль морфологічних репрезентантів адресата – потенційного суб’єкта дії, акцентованого адресата
й нейтралізованого суб’єкта, кличного ідентифікульного та кличного однокомпонентного речення – маркера адресатнопредикатно-суб’єктної структури відбите в працях І. Р. Вихованця [7; 8, с. 77–79], Н. М. Костусяк [17]. Проблеми формально-семантичних співвідношень у системі синтаксичних одиниць сучасної української мови простудіювала Н. В.
Гуйванюк [11]. М. С. Скаб запропонував комплексний лінгвістичний аналіз елементів і конструкцій апеляції на тлі загального функційного опису граматичної системи української мови [28]. К. Ф. Шульжук дослідив звертання як семантикосинтаксичну одиницю української мови [32]. Із позиції соціолінгвістики схарактеризувала названу граматичну одиницю
М. О. Олікова [18]. Звертання в прагмалінгвістичному аспекті опрацювала Л. В. Корновенко [16]. Російська вчена
Н. П. Вольвак закцентувала на факторі адресата в семантично-синтаксичній структурі публічного аргументованого дискурсу [9]. Об’єктом дослідження російського мовознавця І. В. Бугаєвої стала мова православних вірян як особлива вербальна характеристика певної групи, що відбиває релігійну мовну свідомість [5, 6]. «Складну змістовну будову» вокатива
простежив німецький лінгвіст Ф. Браун [34]. Чеська вчена Я. Свободова, підкреслюючи функційну схожість вокативних
та імперативних форм, розглядала взаємодію названих елементів на синтаксичному рівні [36]. Проте докладна лексикосемантична класифікація звертань, зафіксованих у текстах конфесійного стилю, залишилася поза увагою науковців.
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Метою статті є семантична диференціація звертань, засвідчених у богослужбових текстах (акафістах) Української
Православної Церкви. Відповідно до мети розв’язано такі завдання: закцентувати на узагальненому значенні звертань та
дослідженні вказаної проблеми в студіях різних лінгвістів; проаналізувати найпоширеніші традиційні лексико-семантичні
класифікації названих граматичних одиниць; вирізнити семантичні групи розгляданих компонентів, засвідчених в україномовній богослужбовій літературі; зосередити увагу на безпосередньому зв’язку поетики онімів, теонімів із загальною
поетикою богословського мовлення гімнографічної поезії.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Звертання – лінгвістичні слова чи сполучення слів, що називають особу (осіб) або предмет, до якого звертається той, хто говорить [26, с. 163; 29,
с. 465]. Тобто загальна синтаксична функція звертання полягає в називанні адресата мовлення [14, с. 105], напр.: Благодать Пресвятого Духа випроси нам, заступнику наш… (акафіст святому священномученику Макарію). Н. Д. Арутюнова,
досліджуючи функційний аспект звертання, указує на його двоїстий характер: «Воно [звертання. – В. О.], з одного боку,
дає змогу адресату ідентифікувати себе як отримувача мовлення. З іншого боку, в апелятиві часто виражене ставлення
мовця до адресата» [4, с. 355], напр.: Радуйся, Лаврентію, бо ти в затворі тісному багато років подвизався (акафіст усім
преподобним Печерським); …ми прославляємо Тебе, Душе незбагненний… (акафіст Святому й Животворчому Духу).
Зважаючи на дефініцію звертання, варто зазначити, що лексика аналізованої категорії повинна об’єднує дві загальні групи: із вказівкою на особу (осіб) і предмет (предмети). Водночас звертання можуть бути непоширеними та поширеними.
Аналіз досліджень перших етапів розвитку синтаксичної науки показує відсутність поділу звертань на лексико-семантичні групи. На думку М. В. Ломоносова, «рѣчь» звертається «къ вещи» [24, с. 30]; на переконання О. Х. Востокова,
«звательный падежъ» показує «имя предмета, къ коему обращена рѣчь» [25, с. 21]; за словами М. І. Греча, у кличному
відмінку«полагается наименованіе предмета, къ которому обращаемъ рѣчь» [23, с. 39]. Отже, лексичне наповнення категорії
звертання зводиться до однієї групи: «предмет». Як вважав О. О. Потебня, «звательный падежъ» означає «лицо, къ коему обращена рѣчь» [22, с. 157]. У такий спосіб дослідник вирізняє другу групу, хоч і не пропонує її докладної лексико-семантичної
диференціації. О. М. Пєшковський називає два різновиди розгляданих мовних одиниць: «лицо или предмет» [19, с. 407].
Пізніше лексичне наповнення звертань класифікували неодноразово. Найчастіше дослідники вирізняли такі основні
семантичні групи аналізованих компонентів: 1) прізвища, імена, по батькові, псевдоніми й прізвиська [13, с. 268; 30, с.
164; 33, с. 175] (далі – група 1: Гр. 1), напр.: …шанобливо прийняла ти, Ольго, насіння святої віри… (акафіст святій рівноапостольній княгині Ользі); 2) назви людей за їхніми родинними стосунками [27, с. 484; 30, с. 164; 33, с. 175] (Гр. 2); 3) назви осіб за соціальним станом, класовою належністю, посадою, званням, титулом тощо [27, с. 484; 33, с. 175] (Гр. 3), напр.:
О царю! Навіщо ти даремно мене мучиш… (акафіст великомученику Юрію Переможцю); 4) назви людей за професією,
спеціальністю [27, с. 484; 33, с. 175] (Гр. 4), напр.: …лікарю благодатний… піснями за це прославляємо тебе… (акафіст
святому великомученику і цілителю Пантелеймону); 5) назви осіб за національністю, місцем її мешкання [27, с. 484; 33,
с. 175] (Гр. 5); 6) назви різних частин тіла [13, с. 268; 33, с. 176] (Гр. 6); 7) назви демонологічних та міфічних істот [33,
с. 176] (Гр. 7); 8) назви тварин і птахів та їхні клички [13, с. 268; 30, с. 164; 33, с. 175] (Гр. 8); 9) назви рослинного світу [13,
с. 268; 33, с. 176] (Гр. 9); 10) назви небесних тіл, явищ природи [13, с. 268; 21, с. 205; 33, с. 176] (Гр. 10), напр.: Співай же
Господеві, вся земле… (акафіст Воскресінню Христовому); 11) географічні назви [33, с. 176] (Гр. 11); 12) абстрактні поняття (моральні якості, переживання, психічний стан, почуття тощо) [13, с. 268; 21, с. 205; 33, с. 176] (Гр. 12);13) збірність,
сукупність когось (чогось) [33, с. 176] (Гр. 13), напр.: Прийдіть, свідки радості моєї! (акафіст святому апостолу Андрію
Первозванному); 14) загальновідомі поняття культури і мистецтва [33, с. 176] (Гр. 14).
Аналіз вибраного матеріалу (близько 6000 позицій) із текстів акафістів дає змогу констатувати, що із запропонованих
чотирнадцяти груп тільки п’ять використані в акафістах. Водночас значна частина засвідчених звертань трапляється дуже
рідко (за винятком першої групи). З огляду на специфіку основної джерельної бази можемо констатувати, що вибраний
матеріал не можна класифікувати за поданою вище схемою. Поетична мова акафістів, будучи загалом цілковито традиційною, має доволі багато індивідуальних рис.
Серед очевидних особливостей – велика кількість власне іменних звертань у текстах богослужбового піснеспіву. Особливе ставлення християнських авторів до власних імен висловив Григорій Ниський (335 – 394 рр.): «…жодне ім’я саме
по собі не має істотної самостійності», але «…будь-яке ім’я є деякою ознакою й знаком якої-небудь сутності й думки, що
самі по собі не мисляться й не існують» [10, с. 495]. Для пізнавальної цінності власного імені, за словами відомого німецького філософа Г. Фреге, важливо не тільки його справжнє значення, але і його сенс, тобто виражене в ньому судження [31,
с. 210; 35, s. 50]. Свої почуття до Всемогутнього Бога, Господа Ісуса Христа, Святого й Животворчого Духа, Пресвятої
Тройці, Животворчого Хреста Господнього, Пресвятої Богородиці, святих Безплотних Сил, усіх святих і мирян християнські гімнографи намагалися висловити за допомогою слів, які в подальшому отримали назви «поетоніми» та «теоніми».
Поряд із яскравими іменами-поетонімами акафісти наповненні синонімічними до імен поетичними висловленнямисловосполученнями, описовими конструкціями, а іноді й цілими реченнями, напр.: Радуйся, обрадувана…; радуйся, утішена… (акафіст Пресвятої Богородиці перед Її чудотворною іконою «Всецариця»); Радуйся, визволення наше і спасіння;
радуйся, роду християнському повсякчасна допомога (акафіст Пресвятій Богородиці на честь Її Почаївської чудотворної
ікони); Радуйся, світлосте церковна, від Світла Невимовного в дорозі чудесно на просвіщення народів запалена…
(акафіст святим Першоверховним апостолам Петру і Павлу); Ти ж, що маєш силу непереможну, покрий і захисти нас
(акафіст Пресвятій Богородиціна честь Її Іверської чудотворної ікони). У такий спосіб звичайні власні імена перетворилися на слова широкого конотативного змісту й навіть на слова-символи, імена-ситуації [15, с. 64]. Отже, розгорнута й
акцентована синонімія власне іменних звертань є особливістю текстів акафістів.
Прикладом ставлення до проблеми співвідношення сутності та імені, Бога й властивих Йому імен можуть слугувати теоніми, які виникли в язичницькому суспільстві, а потім були переосмислені в християнському богослів’ї [12,
с. 199–207], напр.: Отче Небесний, Царю Небесний (акафіст Святому і Животворчому Духу); Спасе, Спасителю (акафіст
Воскресінню Христовому), Сину Божий, Слово неосяжне (акафіст Господу Ісусу Христу). Отже, теоніми як «особлива
категорія власних імен» [20, с. 125] виступають ознакою богослужбових текстів.
Класифікувати звертання, виражені поетичними синонімами-замінниками (символічними метафорами, перифразами),
теонімами за традиційними лексико-семантичними групами неможливо, тому що це суперечить духовним переконанням
християн. Вважаємо, що конфесійні властивості в таких звертаннях є домінантними, напр.: у реченнях зі звертаннями
Іоане, Миколаю, Пантелеймоне, Варваро панівною, домінантною ідеєю є прохання про допомогу, яку можуть надати
святий Предтеча, святитель, святий великомученик і цілитель, свята великомучениця (акафісти святому Іоану Предтечі,
святителю Миколаю, святому великомученику і цілителю Пантелеймону, святій великомучениці Варварі); а в реченні
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Христос воскрес – співайте, душі праведні, із пекла визволені… (акафіст Воскресінню Христовому) головною ознакою є
не «збірність, сукупність когось» (Гр. 13), а християнське звертання до мирян.
Вивчаючи способи номінації звертань у релігійному дискурсі, необхідно акцентувати на трьох аспектах, які поєднуються між собою й пронизують та взаємодоповнюють один одного: комунікативний, лексичний і функційно-граматичний. З огляду на це І. В. Бугаєва поділяє учасників комунікації на дві основні групи: 1) людина – Бог (Божа Матір, святі);
2) людина – людина [5, с. 169]. Але така класифікація не є повною. Наприклад, в акафістах є звертання до Животворчого
Хреста Господнього. А поставити в один ряд звертання до Всемогутнього Бога й звертання до святих Безплотних Сил, до
всіх святих – значить порушить Небесне ранжування, православний церковний етикет, християнські норми.
Тому пропонуємо, по-перше, ввести нову лексико-семантичну групу звертання – «конфесійні звертання»; по-друге,
для якнайповнішої класифікації рекомендуємо їх розподілити на такі групи: 1) конфесійні звертання до Всемогутнього
Бога, напр.: Отче Небесний, Ангелів Творче і Господи сил, Пам’яте Предвічна, Сотворителю мій, Владико (акафіст Всемогутньому Богові в нашесті печалі); 2) конфесійні звертання до Господа Ісуса Христа, напр.: Ісусе, Сину Бога Живого,
Сину Давидів, Агнче непорочний (акафіст Господу Ісусу Христу); 3) конфесійні звертання до Святого й Животворчого
Духа, напр.: Душе Святий, Душе незбагненний, Душе вічний, Душе Утішителю, Душе Животворчий (акафіст Святому і
Животворчому Духу); 4) конфесійні звертання до Пресвятої Тройці, напр.: Пресвята Тройце; Трисонячний Всетворче;
пребезначальна і все діюча Тройце; Пресвята і Пребожественна Тройця (акафіст Пресвятій Тройці); 5) конфесійні звертання до Животворчого Хреста Господнього, напр.: о Пресвятий Хре́сте; Хресте, у землі схований; Хресте триблаженний; прече́сний Хресте Христів; всече́сний Хресте (акафіст Животворчому Хресту Господньому); 6) конфесійні звертання
до Пресвятої Богородиці, напр.: Богородице, Невісто Неневісна, Непорочна (акафіст Благовіщенню Пресвятої Богородиці); 7) конфесійні звертання до святих Безплотних Сил, напр.: Архангеле Божий, Архістратиже, начальнику ангелів і
архангелів, Царя царюючих безплотний воїне (акафіст святому Архістратигу Божому Михаїлу та всім Силам Безплотним);
8) конфесійні звертання до всіх святих (пророків, апостолів, святителів, преподобних, великомучеників, мучеників, безсрібників і чудотворців, Христа ради юродивих), напр.: Предтече Господній (акафіст святому Іоану Предтечі); пророче
Божий Іллє (акафіст пророку Божому Іллі); 9) конфесійні звертання до мирян, напр.: душі праведні, із пекла визволені
(акафіст Воскресінню Христовому); христоімениті люди (акафіст Животворчому Хресту Господньому).
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, лексико-семантична класифікація конфесійних звертань
відрізняється від класифікацій указаних компонентів, побудованих на матеріалі нерелігійних творів. Значна частина традиційно виділюваних звертань, експлікуючи апелювання до різних осіб, предметів, абстрактних понять тощо, не функціонує зовсім в україномовних богослужбових текстах чи засвідчена в одиничних випадках, але ті, які вжиті, не завжди
відповідають духовним переконанням християн. Докладне вивчення джерельної бази, зокрема богослужбових текстів
(акафістів) Української Православної Церкви, дало змогу вирізнити дев’ять лексико-семантичних груп звертань, які з
огляду на специфічне функційне призначення варто позначити терміном «конфесійні звертання».
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КОНЦЕПТ-АРХЕТИП СОНЦЕ: ПІДҐРУНТЯ МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ
У статті розглядається вербальне вираження концепту Сонце у складі мікроконцептосфери Святки, що передбачає вилучення інформації про досліджуваний фрагмент концептуальної картини світу людини зі словників різних
типів та етнографічних джерел (культурологічний аспект) і визначення особливостей його репрезентації в мові.
Ключові слова: лінгвокультурологія, мікроконцептосфера, концепт.
The concept Sun of the microconceptosphere Sviatki
The article deals with the complex analysis of the concept Sun of the microconceptosphere Sviatki projected for studying
the peculiarities of its reflection in the synchronistical and diachronic aspects, as well as for clarifying of the specific character
of its reflection in the hierarchical system of the linguistic world-image. Keeping within the limits of the lingvoculturological
approach of the linguistic conceptology, in the research the notions such as conceptosphere, concept, conceptual microfield
were considered.
In the structure of the microconceptosphere Sviatki 46 central concepts distributed to 10 conceptual microfields were
distinguished. The appropriate field structure (nucleus, near-nucleus zone and periphery) of the microconceptosphere
Sviatki was modeled and the hierarchical organization (superconcepts, presuperconcept, basic concepts, subconcepts) was
presented. But the technique of the analysis of the lingvoculturological concepts suggested in this work consists of 3 stages:
1) formation of the nominative field of concept and definition of its nominative density; 2) separation and description of the
structural elements of the concept; 3) modeling of its field structure. During the analysis of every concept the means of its
linguistic expression, including their paradigmatic and derivational peculiarities were characterized. The research of the
central concepts of the microconceptosphere Sviatki permitted to discover the specific character of the national mentality of
the Ukrainians within the limits of this fragment of the linguistic world-image.
Key words: linguistic culturology, microconceptosphere, concept.
КОНЦЕПТ-АРХЕТИП СОЛНЦЕ: основА МИКРО концептосферЫ СВЯТКИ
В статье описываются особенности репрезентации концепта Солнце в составе микроконцептосферы Святки
при помощи осуществления выборки информации об исследуемом фрагменте концептуальной картины мира человека из словарей разных типов и энографических источников (культурологический аспект), предпринята попытка
определения особенностей его репрезентации в украинском языке.
Ключевые слова: лингвокультурология, микроконцептосфера, концепт.

Зимовий цикл народної календарної обрядовості українців поділяється на доріздвяні та власне Різдвяні свята. Власне
Різдвяні свята (Святки) починаються зі Святвечора й закінчуються Водохрещем. І ніякому святу не присвячено стільки
народних повір’їв та обрядів, як Різдвяним святам, що містять значний обсяг фактичного матеріалу. Цей матеріал дає
змогу розглядати Різдвяні святки або мікроконцептосферу Святки (Мксф) як концептуальне поле, що включає множину
концептів, тобто є концептополем макрорівня [8, с. 214]. Концептополе макрорівня, як і концептополе мікрорівня, повністю відповідає всім традиційним канонам теорії поля, тобто має структуру у вигляді ядра, приядерної зони та периферії.
Оскільки концептуальне поле – велике угруповання концептів, то вважаємо доцільним розподілити його на концептуальні мікрополя (КМП), що «утворюють складну ієрархічну систему взаємопов’язаних полів, на основі яких формується
мовна картина світу» [12, с. 31], та поєднують однорідні в поняттєвому відношенні одиниці (окремі концепти).
Основним джерелом для формування міфів, релігій є архетипи, а обрядовість Різдвяних святок сформувалась саме
на основі давніх язичницьких міфів та християнської релігії. Відповідно, архетипи є підґрунтям для формування і власне
різдвяно-новорічної обрядовості.
К. Юнг поділяв архетипи на психологічні (архетип свого, води), і культурні, створені культурним досвідом людства
(архетип трійці, життя, смерті). Архетипи виявляються в свідомості у вигляді архетипових образів у творчо оформленому
матеріалі, яким і є різдвяно-новорічна обрядовість, що її позасвідомою основою стали психологічні архетипи вода, вогонь
та сонце, а також культурні архетипи смерть, народження та трійця.
На концептуальному рівні згаданим архетипам відповідають концепти-архетипи Вогонь, Сонце, Народження, Вода,
Смерть, Христос, що в складі концептуального поля «мікроконцептосфера Святки» групуються у концептуальне мікрополе «Архетипні образи», один із фрагментів якого, а власне концепт-архетип Сонце, і становить предмет цього дослідження.
Оскільки концепт-архетип Сонце не розглядався з лінгвістичної та концептуальної точок зору у зв’язку із святочною
обрядовістю українців, то актуальність теми цієї розвідки зумовлена необхідністю його опису з огляду на нову лінгвіс© Н. В. Плотнікова, 2015
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тичну парадигму, що репрезентована лінгвокультурологічним напрямом у лінгвістиці з урахуванням як лінгвістичних, так
і екстралінгвальних чинників. Мета статті – лінгвоконцептуальний аналіз мовного вираження концепту Сонце у межах
мікроконцептосфери Святки.
Для дослідження центральних концептів Мксф Святки застосовуємо комплексну методику, що поєднує елементи
семантико-когнітивного та лінгвокультурологічного аналізів та базується на трьох етапах:
1) побудова номінативного поля концепту та встановлення його номінативної щільності. Номінативне поле концепту – це сукупність мовних засобів, що об’єктивують концепт у конкретний період розвитку суспільства [6, с. 66]. Номінативне поле концепту будуємо шляхом вибірки зі словників різних типів та етнографічних джерел прямих номінацій
концепту, їхніх синонімів та дериватів. Номінативну щільність концепту пропонуємо подавати у цифровому еквіваленті,
для чого вводимо поняття коефіцієнт номінативної щільності, що його обчислюємо за формулою Qnd = NFc : NFmcs, де Qnd
– це коефіцієнт номінативної щільності, NFc – загальна кількість одиниць номінативного поля концепту, NFmcs – загальна
кількість одиниць номінативного поля мікроконцептосфери, що становить 314 одиниць.
2) виділення та опис структурних елементів концепту. Згідно із методикою аналізу культурних концептів Ю. Степанова в структурі концепту виділяємо дві складові – культурну та поняттєву [13, с. 41]. Культурна складова містить три шари:
а) історичний, де аналізуємо явище з історико-етнографічного погляду; б) актуальний, де проводимо аналіз синонімів та
дериватів імені концепту; в) етимологічний, де визначаємо первинний смисл імені концепту. Поняттєву складову виявляємо шляхом аналізу значень основних мовних репрезентантів концепту, що проводиться методом компонентного аналізу.
Згідно із методикою концептуального аналізу З. Попової та Й. Стерніна, спільні або близькі за смислом семи різних мовних
репрезентантів одного концепту узагальнюємо й інтерпретуємо як когнітивні ознаки концепту [6, с. 201], що їх називаємо
смисловим елементом або компонентом смислу концепту. Подібні смислові елементи отримуємо й упродовж аналізу всіх
шарів культурної складової концепту, узагальнюючи та інтерпретуючи як смислові елементи первинний смисл імені концепту, смисли, що їх має концепт в історико-етнографічному контексті, лексичні значення синонімів та дериватів.
3) моделювання польової структури концепту. Розподіляючи концептополя на концептополе макро- і мікрорівня,
А. Приходько до перших відніс ті, що включають множину концептів (в розвідці це Мксф Святки), в той час, як концептополе мікрорівня «можна умовно вважати ідіополем окремо взятого концепту» [8, с. 214]. Відповідно, концепт Сонце – це
концептополе мікрорівня, що складається з ієрархії смислових елементів. До ядра відносимо смислові елементи, що виділені
під час аналізу поняттєвої складової. Усі інші компоненти смислу, залежно від частотності їхнього використання належать
до приядерної або периферійної зон. Польову структуру концепту подаємо з урахуванням особливостей різних періодів.
Культурологічно-лінгвістичний аналіз концепту Сонце.
І. Культурна складова концепту Сонце. А) історичний шар. Загальновідомо, що у період язичництва основним
мотивом свята Різдва було народження бога Сонця, тому давні слов’яни обожнювали Сонце. Це обожнення лягло в основу різдвяно-новорічної обрядовості, зокрема святвечірнього обряду зустрічі сонця, порівн.: «Господарю треба встигнути
у мент «сонячного сходу» відчинити браму в клуні, сінешні двері, повідчиняти хліви, стайні, обори, комори та ворота на
дорогу», бо «сьогодні на землю по сонячному промінню сходить з неба бог багатства, бог урожаю… » і «він, бог-сонце,
мусить освітити й освятити увесь двір, усе господарство – усю землю!» [4, с. 21]. На Святвечір сонце зустрічали як шановного гостя, тобто короваєм (за слов’янською традицією), і ймовірно, саме для цього у Карпатах випікали спеціальний
обрядовий коровай – «карачун», яким і зустрічали небесне світило. Той факт, що хліб взагалі, а особливо коровай, асоціюється із Сонцем, спричинив використання карачуна як символу сонця і в новорічних обрядах, які імітували рух сонця,
забезпечуючи тим самим добробут та врожайність у наступному році.
Обожнення сонця лежить і в основі традиції випікати млинці на Щедрий вечір, що наштовхує на думку ніби млинці
своєю формою нагадують сонце і повинні слугувати магічним способом повернути сонце після зими. Цю точку зору поділяють етнографи, зокрема В. Скуратівський зазначає, що «млинці – прообраз сонця» [9, с. 21], а випікають їх для того,
«щоб сонечко так землю припікало, як вогонь млинці, і щоб на весні й улітку все так росло, як тісто на млинці (на дріжджах)» [4, с. 116]. Деякі науковці заперечують існування зв’язку між млинцями та сонцем у святочній обрядовості, але
припускаємо наявність у свідомості давніх слов’ян асоціації млинців із сонцем, що викликана їх подібністю за формою та
кольором, а отже, млинці в обрядовості Щедрого вечора – це дійсно прообраз сонця.
Даниною давньому обожненню сонця є і «плясова частина» гуцульського колядування, що проходить у формі кола,
порівн.: «Скрипник грає «кругляка», а плясаники з колядниками приспівують і пританцьовують «рівної»: ідуть колесом,
хороводом, то в правий бік, то в лівий, злегка присідаючи» [3, с. 188]. З огляду на те, що у вигляді колеса або кола давня
людина уявляла сонце, констатуємо, що колядницький танок у формі кола – це ще один спосіб ушанування бога Сонця
під час Різдвяних святок.
Отже, на концептуальному рівні Сонце є фундаментальним концептом, що становить першооснову Мксф Святки.
Як її підґрунтя він сформувався у період становлення святочної обрядовості, тобто під упливом міфологічного світогляду
язичників, тому залежно від ролі у структурі свідомості визначаємо цей концепт як міфологему МфКС. Аналіз історичного шару культурної складової концепту Сонце у межах Мксф Святки дав змогу виявити смислові елементи: «Предмет
поклоніння», «Святвечір», «Різдво», «Новий рік», «святість», «вогонь», «небесне колесо», «зустріч сонця», «карачун»,
«млинці», «врожай», «добробут», «весна», «кругляк», «немовля». На лексичному рівні цей концепт репрезентовано відповідною лексемою.
Б) етимологічний шар. Міфологема Сонце. Сучасна форма слова сонце у російській мові виникла внаслідок чергування давніх суфіксів *-el та *-en, які поєднались на слов’янському ґрунті: съ-л-н [7, т.1, с. 353], а в українській мові
залишається лише суфікс *-en, і слово має форму сонце, тож аналіз етимологічного шару культурної складової концепту
Сонце у межах Мксф Святки дав змогу виявити смислові елементи: «Світло», «небо».
В) актуальний шар. Лексичні ознаки. Міфологема Сонце. Словник синонімів не фіксує синонімів до лексеми сонце
[10]. В історико-етнографічних джерелах у межах святочної лексики як синоніми лексеми сонце вживаються такі номінації, як Божич, Сонце праведне, Бог Сонце, бог-сонце [1, с. 38; 4, с. 20-23; 5, с.147; 9, с. 19].
Г. Лозко вважає синонімом лексеми сонце іменник Коляда, порівн.: «Коляда – Бог зимового сонця, який повертає коло
Свароже до Весни» [5, с.147], але інші науковці визнають Коляду просто богом без указівки на його зв’язок із сонцем [1,
с. 240]. За свідченням С. Килимника, «є пояснення, що Корочун – це бог, що скорочував ніч, а збільшував день, і це знову
таки Сонце» [4, с. 67], але, крім С. Килимника, лексему Корочун у такому значенні не фіксує жодне з джерел. Отже, в межах різдвяно-новорічної лексики лексеми Коляда та Корочун не є синонімами іменника сонце, тому в зв’язку з міфологемою
Сонце їх не розглядаємо.
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Номінація Божич, що її сучасні науковці (В. Войтович, Г. Лозко) потрактовують як «молоде зимове Сонечко» [5,
с. 147], є транслітерацією словенського Bozič, або сербського чи хорватського Божиħ, тобто була запозичена з однієї із
цих мов, де вона вживається у значенні Різдво. Припускаємо, що в українській мові номінація Божич стосовно святочного
сонця виникла внаслідок метонімічного перенесення, оскільки саме на Різдво язичники справляли свято сонця.
Основним значенням прикметника праведний є «який дотримується заповідей, моральних приписів якоїсь релігії; безгрішний» [11, т. 7, с. 500]. Ураховуючи використання цього прикметника у словосполученні Сонце праведне в постпозиції,
що властиве лише романським мовам, уважаємо, що номінація Сонце праведне має книжкове церковне походження і,
можливо, первісно взагалі не стосувалась сонця, оскільки католицька церква образно називала сонцем Ісуса Христа [1,
с. 421], але під дією закону аналогії назва Сонце праведне у межах різдвяно-новорічної лексики починає вживатись і стосовно сонця, що впродовж Святок, як і Ісус Христос, уважалось богом.
За свідченням В. Войтовича, «сонцю предки поклонялися з давніх-давен» [2, с. 182], тобто давні українці визнавали сонце богом, а звідси й походить назва Бог Сонце на позначення сонця в різдвяно-новорічній обрядовості, що має різні варіанти написання.
Словосполучення Сонце праведне та іменник бог-сонце утворені шляхом додавання епітетів до лексеми сонце, тому ці
словосполучення вважаємо похідними формами, що не утворюють синонімічного ряду. Щодо іменника Божич, то в межах
святочної обрядової лексики він утворює з іменником сонце синонімічну пару СОНЦЕ – БОЖИЧ, зі спільною архісемою сонце.
З огляду на регіональне використання слова Божич, домінантою цієї пари визнаємо іменник сонце, що і став назвою концепту.
Аналіз актуального шару культурної складової концепту Сонце у межах Мксф Святки дав змогу виявити його смислові елементи: «Бог», «Божич», «святість». Кількість одиниць номінативного поля концепту Сонце дорівнює 5, а коефіцієнт номінативної щільності становить 0, 015, що свідчить скоріше про підсвідоме побутування згаданого концепту у
межах Мксф Святки, ніж про його недостатню комунікативну релевантність.
ІІ. Поняттєва складова концепту. Основними мовними репрезентантами міфологеми Сонце є лексеми сонце та Божич.
Виділяючи в семантичній структурі лексеми вогонь ЛСВ предмет поклоніння, І. Срезневський не робить цього стосовно лексеми сонце, попри те, що вже за часів язичництва сонце мало дуже велике значення в житті людини, і навіть уважалося богом – було предметом ушанування. Інші тлумачні словники також не фіксують цей ЛСВ. Факт поклоніння давніх
слов’ян сонцю містять праці істориків та міфологів, порівн.: «Сонцю наші пращури поклонялися з давніх давен», зокрема
ще у Х ст. арабський письменник Аль-Масуді називав їх «сонцепоклонниками» [2, с. 41]. З огляду на те, що язичницьке
Різдво було святом сонця, тобто святом поклоніння сонцю, у межах Мксф Святки в семантичній структурі мовного репрезентанта міфологеми Сонце – лексеми сонце виділяємо ЛСВ сонце як предмет поклоніння у давніх культурах.
За свідченням В. Войтовича, Божич – це «молоде сонце, що народжується на Різдво» [1, с. 38], і оскільки в день народження сонця давні слов’яни вклонялись цьому сонцю, то в семантичній структурі лексеми Божич виділяємо ЛСВ молоде
сонце, що народжується на Різдво та є предметом поклоніння у цей день.
Семний набір згаданих ЛСВ подано в таблиці:
МОВНИЙ РЕПРЕЗЕНТАНТ

ЛСВ

СЕМИ

сонце

Сонце як предмет поклоніння у давніх культурах.

1. Сонце.
2. Предмет поклоніння.

Божич

Молоде сонце, що народжується на Різдво та є предметом поклоніння у цей день.

1. Сонце.
2. Молоде сонце на Різдво.
3. Предмет поклоніння.

Відповідно, у свідомості сучасних українців міфологема Сонце як складник Мксф Святки містить такі смислові елементи, як «Предмет поклоніння», «святість», «Божич», «Різдво».
Проведений комплексний аналіз концепту Сонце як складника Мксф Святки сприяв виділенню його домінуючих
смислових елементів, що дало змогу розглянути цей концепт з огляду на його польову організацію:
Концептуальна структура теологеми Христос
ПЕРІОД

КОМПОНЕНТИ СМИСЛІВ

Дохристиянська доба

1. Ядро: «предмет поклоніння», «бог», «вогонь», «світло», «святість»;
2. Приядерна зона: «Святвечір», «Різдво», «Новий рік», «кругляк», «небесне колесо», «зустріч сонця»,
«карачун», «Божич»;
3. Периферія: «врожай», «добробут», «весна», «млинці», «небо», «немовля».

Доба християнства

1. Ядро: «світло», «вогонь», «святість»;
2. Приядерна зона: «Святвечір», «Різдво», «Новий рік», «кругляк», «зустріч сонця», «карачун», «Божич»;
3. Периферія: «врожай», «добробут», «весна», «млинці», «небо», «немовля».

Сучасний
період

1. Ядро: «світло», «святість» ;
2. Приядерна зона: «Святвечір», «Різдво», «Новий рік», «кругляк», «зустріч сонця», «карачун», «Божич»;
3. Периферія: «млинці», «небо».

Проаналізувавши концептуальну структуру концепту Сонце з огляду на польову організацію, робимо висновок, що
сьогодні ядерні компоненти смислів (від загальної кількості смислових елементів) складають ≈ 18 %. Упродовж віків у
ядерній зоні концептуальної структури цього концепту відбулися несуттєві зміни, зокрема після прийняття християнства
міфологема Сонце втрачає смислові компоненти «предмет поклоніння» та «божество» («бог»), мотивом для виникнення
яких слугував язичницький світогляд. Той факт, що сьогодні в народній свідомості сонце більше не асоціюється з космічним вогнем, спричинив зникнення елемента смислу «вогонь» з концептуальної структури міфологеми Сонце.
Відсоткове вираження компонентів смислів приядерної зони для концепту Сонце сягає ≈ 63 %. Упродовж віків у цій
зоні також відбулися незначні зміни, зокрема нові смислові елементи з релігійною мотивацією виштовхують із приядерної зони концептуальної структури цього концепту компоненти смислів язичницького походження, зокрема міфологема
Сонце втрачає смисловий елемент «небесне колесо».
Периферійна зона міфологеми Сонце містить ≈ 18 % смислових елементів. Зоні периферії також властиві зміни, зокрема у добу християнства поступово зникають смислові елементи, що мали язичницьку мотивацію: «немовля», «добробут»,
«весна», «урожай».
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Результати вивчення міфологеми Сонце, що отримані за допомогою компонентного, етимологічного та історико-культурологічного аналізу, дають змогу зробити висновок, що цей концепт належить до значущих в українській культурі та у житті українців.
Запропонована методика комплексного аналізу культурних концептів може бути використана для вивчення інших
подібних концептів, що є перспективним у сучасний період, коли простежуємо помітне посилення уваги до національної
самобутності української культури.
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АПОЗИТИВНА КОНСТРУКЦІЯ
ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ САМОІДЕНТИФІКУВАЛЬНОГО СУДЖЕННЯ
У статті розглянуто апозитивну конструкцію як вторинний засіб вираження самоідентифікувального судження. Виявлено істотно значимі характеристики цієї конструкції й визначено фактори, що впливають на її семантику.
Ключові слова: апозитивна конструкція, самоідентифікувальне судження, корелят.
APPOSITIONAL CONSTRUCTIONS AS A MEANS OF SELF-IDENTIFICATION PROPOSITION EXPRESSION
A sentence (an utterance) is considered to be a main self-identifying utterance in a language. But it is an initial means of
self-identifying while appositional construction (AC) is the second. AC is a sole structural meaningful, functional complex,
the main components of which are an apposition and a correlate. The main characteristics of AC is substantive nature
of its components, both components are nouns or nominal functional equivalents. Correlates in the researched material
are expressed by personal pronouns (I, we) and are unextended in their structure. The two more main characteristics of
AC is its multifunctional and isofunctional peculiarities. Structurally AC may be extended and unextended which influences
the meaning of construction. Unextended apposition expresses the meaning synthetically with one word while extended –
analytically with several words. The function of an AC depends on the position of an appositive component: in preposition it
is the function of explanation whereas in postposition it is the function of qualifying.
Key words: appositional construction, self-identifying utterance, correlate.
АППОЗИТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ САМОИДЕНТИФИЦИРУЮЩЕГО
СУЖДЕНИЯ
В статье рассматривается аппозитивная конструкция как вторичное средство выражения самоидентифицирующего суждения. Предпринимается попытка выявить существенно значимые характеристики данной конструкции и определить факторы, влияющие на ее семантику.
Ключевые слова: аппозитивная конструкция, самоидентифицируещее суждение, коррелят.

У сучасних когнітивно орієнтованих лінгвістичних дослідженнях, зосереджених на процесах категоризації й концептуалізації знань про світ і механізми вербалізації цих знань, одне із провідних місць займає універсальний когнітивний
процес самоідентифікації, у результаті якого людина набуває певних знань про свою особистість. Основним засобом
вираження самоідентифікувального судження в мові прийнято вважати речення (висловлення) [2, с. 45]. Однак поряд із
таким, первинним засобом вираження самоідентифікації, можна виокремити вторинний засіб – апозитивну конструкцію
(АК), яка виступає предметом нашого дослідження.
Мета дослідження – виявити характеристики АК як засобу вираження самоідентифікувального судження, що фіксує
результат самоідентифікації особистості. Визначена мета передбачає розв’язання таких завдань: 1) вивчити науково-теоретичну літературу з досліджуваної проблеми; 2) шляхом суцільної вибірки закарткувати фактичний матеріал; 3) проаналізувати структурні особливості АК та їхнє фунціональне спрямування. Всього нами закартковано й проаналізовано 200
мікротекстів, взятих методом суцільної вибірки зі стенограм засідань Американського Конгресу. Особливість цього матеріалу, що викликав наш інтерес, – це висока частотність АК, що виступають у зазначеній якості. Крім того, тут широко
представлені АК, які містять різні розряди займенників і сполучник as (як). Властивості таких АК недостатньо досліджені.
Ось тому їхній аналіз стає доцільним і практично значимим, а наше дослідження актуальним.
© О. А. Рудоман, 2015

62

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

АК – це єдиний структурний і змістовний, розчленований функціональний комплекс, обов’язковими компонентами
якого є апозитив (додаток) і слово, яке він позначає. Такий статус АК одержує на підставі аналізу морфосинтаксичних
релевантних ознак апозитива і його взаємозв’язку зі словом, яке він позначає. Одна з найбільш істотних характеристик АК
– це субстантивна природа двох її компонентів, тобто обидва члени АК можуть бути представлені субстантивними мовними одиницями – іменниками або його функціональними еквівалентами [3, с. 12]; [5, с. 53]; [7, с. 4]; [9, с. 301]; [10, с. 187].
Морфологічно апозитиви в аналізованому матеріалі представлено іменниками й іменними словосполученнями: субстантивними (the Democratic leader of the Senate) і займенниками (someone who represents a district which depends greatly
upon three major international ports for economic activity). Аналіз показав, за своєю структурою апозитиви можуть бути як
непоширеними, що складаються з одного конструктивного елемента (Republicans), так і поширеними, що складаються з
двох або більше компонентів (Members of the House). Слова, що позначають апозитив у досліджуваному матеріалі виражено особовими займенниками першої особи однини (I) і множини (we), і є непоширеними за структурою.
Ще дві важливі ознаки апозитива – це його поліфункціональність й ізофункціональність [3, с. 32]; [5, с. 54]; [12,
с. 10]. На думку А. Т. Забаштанової, «… апозитивний член ізофункціональний зі своїм корелятом (опорним словом) у
тому розумінні, що він повторює синтаксичну функцію корелята» [5, с. 54]. Поліфункціональність апозитива проявляється в тому, що, повторюючи синтаксичну функцію головного члена АК, він може відігравати роль будь-якого члена
речення, окрім присудка [5, с. 54].
Ізофункціональність і функціональну взаємозамінність, характерні апозитиву, можна продемонструвати на аналізованому матеріалі за допомогою методу трансформації, зокрема прийомів заміни (за умови опущення сполучника as) і перестановки: Mr. Jindal: We as Members of the House have several responsibilities (February 17, 2005, H779). => We have several
responsibilities. ~ Members of the House have several responsibilities. We as Members of the House have several responsibilities.
~ As Members of the House, we have several responsibilities. У розглянутому прикладі апозитив є аналогом підмета. У рідких
випадках трапляються апозитиви у функції прямого додатка: Mr. Farr: Now, I represent California, the most populous State
in the Union, which has the most horses (September 7, 2006, H6327). У розглянутому прикладі апозитив є аналогом підмета. У
рідких випадках трапляються апозитиви у функції прямого додатка: Mr. Farr: Now, I represent California, the most populous
State in the Union, which has the most horses (September 7, 2006, H6327).
АК зі сполучником as можна трансформувати в підрядне означальне речення при опущенні сполучника as, а при наявності сполучника – у підрядне обставинне речення, як-от: We as Members of the House have several responsibilities. ~ We
who are Members of the House have several responsibilities. ~ As we are Members of the House, we have several responsibilities.
Апозитивна конструкція як засіб вираження самоідентифікувального судження, в якій слово-корелят апозитивного
звороту зі сполучником as виражено, як правило, особовим займенником. Місце, яке займає сполучниковий зворот у
структурі речення – препозиція до присудка [6, с. 88]. У досліджуваному матеріалі в ролі предикатів виступають дієслова
can, could, should, have to, believe, appreciate, think, feel, consider, support, want, realize, корелятами є особові займенники, в
96% випадків апозитив зі сполучником as препозитивний щодо предиката.
Із семантико-синтаксичної й логіко-семантичної точок зору апозитив із корелятом вербалізує вторинну пропозицію
P(x) із семантикою «Аргументу x приписується якість P». У досліджуваному матеріалі ця пропозиция реалізується трьома
структурними моделями, у яких зафіксована категоріально-розрядна семантика компонентів АК. 1) Prpers +(as)+Ncom
– «особовий займенник + (сполучник as) + іменник (власна назва) (+ факультативні поширювальні слова, що формують іменну групу)». Напр.: Ms. Schwartz: One of our major problems with a worldwide pandemic is we, as humans, have no
underlying immunity to this relatively new type of flu virus (June 26, 2006, H4537). 2) Prpers +(as)+Nprop – «особовий займенник + (сполучник as) + іменник (власна назва) (+ факультативні поширювальні слова)». Напр.: Mr. McDermott: We, the
Congress, must listen to those moderate secular leaders in Iraq (November 14, 2006, H8615). 3) Prpers +(as)+Prindef – «особовий займенник + (сполучник as) + неозначений займенник + поширювальні слова». Напр.: Mr. Hastings: Mr. Speaker, as
someone who represents a district which depends greatly upon three major international ports for economic activity, I take issue
with the majority’s not allowing this amendment being considered today (May 3, 2006, H2059).
У процесі аналізу встановлено, що найбільш часто вживані апозитивні конструкції, створені за моделлю Prpers
+(as)+Ncom, які становлять 84 % фактичного матеріалу. Значно меншою кількістю прикладів представлені аппозитивні
моделі Prpers +(as)+Nprop й Prpers +(as)+Prindef, що становлять 10 % й 3 % відповідно. Названі АК мають одну загальну
особливість: у кожній з них слово-корелят виражено особовим займенником, що виконує в реченні функцію синтаксичного суб’єкта й одночасно позначає суб’єкт самоідентифікувального судження.
Зауважимо, що при аналізі засобів вербалізації самоідентифікувального судження обставина має особливе значення,
оскільки свідчить про вибір адресантом різних номінативних стратегій для реалізації тієї або іншої дискурсивної стратегії. В умовах парламентських дебатів займенник першої особи однини однозначно реферує до мовця як носія дії, стану,
ознаки, вказує на людину певного віку, статі, раси, зовнішності, політичних поглядів, що у той же час є суб’єктом самоідентифікації. Тому значення займенника І, що виступає в ролі граматично домінувального слова, варто визнати більш
конкретним, ніж значення загального іменника, що функціонує у функції апозитива. Апозитив у цьому випадку виконує
пояснювальну функцію Напр.: Ms. G. Brown-Waite: As a Member from Florida, I am extremely conscious of the Nation’s
vulnerability in this area (May 3, 2006, H2063). На відміну від займенника I займенник we має менш чіткий референтний
зв’язок [11, с. 329] і позначає автора висловлення, як невизначену особу[1, с. 12]. Це свідчить про те, що значення займенника we більш абстрактне, ніж значення загального іменника, який виконує функцію апозитива. Отже, значення апозитива
є уточнювальним. Напр.: Mr. Specter: We Republicans are threatening to employ the constitutional or nuclear option to require
only a majority vote to end judicial fi libusters (May 18, 2005, S5379).
Лексична семантика непоширених і поширених апозитивів також впливає на значення АК. Непоширений апозитив
«виражає лексичне значення синтетично, за допомогою одного слова», а поширений апозитив – аналітично, за допомогою
декількох лексем [7, с. 47]. В аналізованому матеріалі було виявлено іменники декількох тематичних класів: функціональні імена (senator), релятивні імена (father), назви осіб за національностю (Americans), назви осіб за певними політичними й
релігійними поглядами (Republican(s); Catholic). Функціональні імена називають особа за функціями, що вони виконують.
Сюди відносять назви професій і посад [8, с. 100], а також найменування осіб за родом занять, безвідносно до професійної
діяльності або за характерними для них діями, станам [7, с. 44]. Функціональні іменники в аналізованому матеріалі доцільно представити у вигляді семантичних підкласів, відповідно до класифікації Н. О. Кобриної [4, c. 14]. До них відносять:
1) злічувальні конкретні іменники: chairman, co-chair, doctor, leader, member, nurse, physician, player, psychiatrist, senator;
2) збірні іменники, які позначають живі істоти: body, administration, government, military. За допомогою поширювальних
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слів апозитива на перший план може висуватися його пояснювальне значення. Ми погоджуємося з думкою Ю. А. Чумакової про те, що пояснювальне значення апозитива реалізується, коли залежні від апозитива слова містять якісну характеристику особи з функціональної сторони. Напр.: Ms. E. B. Johnson: As a trained, educated, degreed nurse myself, I can tell Members
fi rsthand that in certain critical fi elds of medicine the professional community has come up with a national standard of training in
order to get everybody on the same page because it is often important that nurses and physicians go from one end of the country to
another when needed, just as fi remen and policemen do, but they need Аппозитивна конструкція як засіб вираження самоідентифікуючого судження to have a specific body of knowledge when they get there (May 18, 2005, H3481). Квантитативний аналіз
досліджуваного емпіричного матеріалу показав, що функціональними іменниками виражено 64 % апозитивів.
Аналіз семантичних відношень між членами АК, створеної за моделлю Prpers +(as)+Ncom, виявилось, що в більшості
випадків (59 %) апозитив виконує пояснювальну функцію, трохи рідше – уточнювальну (41 %).
Таким чином, ми можемо спостерігати кореляцію між позицією сполучникового апозитива і його причинним значенням: значення причини сполучниковий апозитив набуває переважно в препозиції до слова-корелята. Разом з тим простежується очевидний взаємозв’язок між позицією апозитива, як сполучникового, так і безсполучникового, і характером
зв’язку двох складових апозитивної конструкції. Цей взаємозв’язок полягає в тому, що препозитивному апозитиву властива функція, що пояснює, а постпозитивному – уточнювальна.
Література:

1. Абрамов Б.А. Понятийная категория коммуникативных ролей (грамматическое лицо) / Б. А. Абрамов // ИЯШ. – 1986. –
№ 6. – С. 12–16.
2. Бородина Т. А. Выбор номинативных стратегий при вербализации самоидентификации личности как переводческая проблема / Т. А. Бородина // Социокуль-турные проблемы перевода. – Вып. 6. – Воронеж : ВГУ, 2004. – С. 44–50.
3. Гуляева Э. А. Обособленные аппозитивные конструкции в современном французском языке: учебное пособие / Э. Я. Гуляева; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : ДГУ, 1978. – 122 с.
4. Кобрина Н. А. Теоретическая грамматика совре- менного английского языка: Учеб. пособие / Н. А. Кобрина, Н. Н. Болдырев,
А. А. Худяков. – М. : Высшая школа, 2007. – 368 с.
5. Малкина Н. М. Взаимосвязь и взаимозависимость синтаксиса и семантики: на материале французского аппозитивного
словосочетания / Н. М. Малкина. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1980. – 147 с.
6. Прияткина А.Ф. Союз «как» в значении в «качес- тве» / А. Ф. Прияткина – Владивосток : Дальневост. ГУ, 1975. – 199 с.
7. Чумакова Ю. А. Семантическая структура приложений в русском языке. Дис. … канд. филол. наук / Ю. А. Чумакова. – Елец,
2001. – 209 с.
8. Шмелев А.Д. Определенность – неопределен- ность в названиях лиц в русском языке. – Дис. … канд. филол. наук /
А. Д. Шмелев. – М ., 1984. – 219 с.
9. Francis W. N. The structure of American English / W. N. Francis. – New York : Ronald, 1958. – 614 p.
10. Fries C. C. The structure of English / C. C. Fries. – New York : Harcourt, 1952. – 350 p.
11. Longman grammar of spoken and written English / Douglas Biber [et al.]; Forew. by Randolph Quirk. – Harlow : Longman, 2004. – 1204 p.
12. Meyer Ch. F. Apposition in contemporary English / Ch. F. Meyer. – Cambridge; N.Y. : Cambridge University Press (Studies in
English Language / Ed. by Sidney Greenbaum et al.), 1992. – 196 p.
13. Джерело фактичного матеріалу: www.gpoacess.gov/crecord/

Д. В. Рязанцева,

УДК 811.161.2’367.623

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

АКТУАЛІЗОВАНІ ПРИКМЕТНИКОВІ ФОРМИ ЯК ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ
В НАУКОВОМУ СТИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядаються актуалізовані прикметникові форми як засоби вираження оцінки в науковому стилі
української мови. Увага акцентується на комунікативно-прагматичному аспекті досліджуваних явищ, аналізується
прагматичний заряд граматичних категорій прикметника української мови.
Ключові слова: прикметник, науковий стиль, прагматика, оцінка, українська мова.
THE ACTUALIZED FORMS OF THE ADJECTIVES AS A MEANS OF EXPRESSION OF THE ASSESSMENT IN
A SCIENTIFIC STYLE OF THE UKRAINIAN LANGUAGE
The article considers actualized forms of the adjectives as a means of expression of the assessment in a scientific style of the
Ukrainian language. Anthropocentric direction of modern linguistic studies and the lack of the complete representation of the
evaluation category form the need to continue developing related to it problems. The nature of the evaluation category expressed
by words of different parts of speech and grammatical units functions as a means of expression of estimation values based on
their pragmatic characteristics stays almost non-explored problem in the pragmalinguistic aspect. These factors determine the
relevance of the research, thus the attention in the article is focused on communicative-pragmatic aspect of the studied phenomena, as well as the pragmatic charge of the grammatical categories of adjective of Ukrainian languages used in scientific style is
analyzed. The relevance of the study is also caused by the fact that the assessment semantics of adjectives belongs to the neglected
aspect of axiological research, despite the fact that the adjective occupies a central place among the means of the expression
of evaluation. The examples given in the article show a breach in the functioning of the adjective in the modern Ukrainian language scientific style – formation of the forms of comparative, superlative and elative from the grammatical category of relative
adjectives. Synthetic forms of the comparison are not typical for scientific style, they are used likely to attract the attention of the
reader, or for the selection of important from the point of view of the author messages of facts, and therefore their evaluation.
Key words: the adjective, scientific style, pragmatics, assessment, Ukrainian language.
АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО КАК СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
ОЦЕНКИ В НАУЧНОМ СТИЛЕ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА
В данной статье рассматриваются актуализированные формы имени прилагательного как средства выражения оценки в научном стиле украинского языка. Внимание акцентируется на коммуникативно-прагматическом
аспекте исследуемых явлений, анализируется прагматический заряд грамматических категорий имени прилагательного в украинском языке.
Ключевые слова: имя прилагательное, научный стиль, прагматика, оценка, украинский язык.
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Мовні засоби вираження оцінки здавна привертають увагу вчених. Їх систематизація в українській мові дала змогу
надати оцінці статус лінгвістичної категорії, що виражається одиницями всіх мовних рівнів. Лінгвістичні дослідження
другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (праці Н. Арутюнової, Ф. Бацевича, О. Бондарка, В. Виноградова, І. Вихованця,
О. Вольф, Н. Гуйванюк, А. Загнітка, Г. Золотової, Т. Космеди, О. Кубрякової, О. Ремчукової, О. Халіман, Л. Щерби,
Р. Якобсона та ін.) скеровані на функційне вивчення категорії оцінки в аспекті тлумачення закономірностей уживання мовних одиниць відповідно до конкретних (оцінних) цілей мовця. Оцінка у названих дослідженнях характеризується як прагматична, дискурсивно зорієнтована категорія, а оцінні засоби – як носії прагматичного значення в комунікативному процесі.
Антропоцентричний напрям сучасних лінгвістичних досліджень та відсутність завершеної репрезентації категорії
оцінки викликає необхідність продовження розробки пов’язаних з нею проблем. Майже не вивченою проблемою у прагмалінгвістичному аспекті є природа значення оцінки, що виражається словами різних частин мови, а також функції граматичних одиниць як засобів вираження оцінних значень з урахуванням їх прагматичних характеристик. Саме ці чинники
зумовлюють актуальність дослідження.
На думку Ш. Баллі, усі категорії оцінних слів походять від прикметника [1, с. 271]. Дослідники також зауважують, що
оцінність «є первинною семіологічною функцією прикметника як частини мови, її частиномовної специфіки, що відрізняє
прикметник від інших частин мови» [13, с. 103]. Хоча ад’єктив посідає центральне місце в системі засобів вираження
оцінки, оцінна семантика прикметників належить до маловивченого аспекту аксіологічних досліджень.
Мета цієї наукової розвідки – описати функціювання оцінних форм прикметників у науковому стилі української мови,
проаналізувати особливості вираження ними низки прагматичних значень. Базою дослідження стали теоретичні праці
Т. Космеди, Л. Семененко та ін., а також академічні граматики української мови.
Науковий стиль – функційний різновид літературної мови, що обслуговує сферу й потреби науки. Головними ознаками наукового стилю є його інформативність, понятійність і предметність, об’єктивність, логічна послідовність, узагальнювальність, однозначність, точність, лаконічність, доказовість, переконливість, аналіз, синтез, аргументація.
Процес творення текстів наукового стилю, як відомо, супроводжується попереднім відбором мовних одиниць, стилістичних засобів. Лексичні, текстові одиниці, що вживаються в науковому стилі, репрезентують точність, логічність,
узагальненість, аргументацію висловлених положень. Слова вживаються переважно в прямих значеннях, а експресивноемоційно забарвлену лексику використовують надзвичайно рідко.
Серед прикметників у науковому мовленні переважають відносні прикметники (компромісний, аналітичний, концептуальний, експериментальний та ін.), що максимально точно вказують на відповідні ознаки. Використовують у наукових
творах нормативні форми вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників, напр.: Навіть такі найзагальніші, найнейтральніші модифікатори, як very, у сучасній англійській мові явно чи неявно дають суб’єктивну оцінку
вираженій якості. … [14, с. 147]; Як зазначається в енциклопедії «Українська мова», афіксація – це найхарактерніший
для української мови спосіб словотворення, за допомогою якого утворюється майже 85% слів її словникового складу [14,
с. 1]; Запозичені слова, основи та неоформанти по-різному втягуються в гібридне словотворення, тобто для утворення
нових номінацій уже в українській мові з питомими словами чи основами. Незважаючи на це проблема словотвірного
освоєння нових запозичень в українському мовознавстві залишається найдискусійнішою [2, с. 7].
На сучасному етапі розвитку української мови спостерігаємо порушення у сфері функціювання прикметника в науковому стилі – утворення форм компаратива, суперлатива та елатива від лексико-граматичного розряду відносних прикметників.
Синтетичні форми ступенів порівняння не є нехарактерними для наукового стилю, їх використовують, вочевидь, для
привернення уваги читача, виділення важливих з точки зору автора фактів повідомлення, а отже, і їхньої оцінки. Фіксуємо численні утворення форм суперлативів від відносних прикметників, порівн.: Запровадивши функційний підхід до
з’ясування питань теорії частин мови, деякі вчені кваліфікують прислівник як найпериферійніший у чотирикомпонентній системі частин мови [4, с. 8]; Конституенти сьомої підгрупи становлять найнеоднорідніший у плані семантики
прошарок у системі відносних ад’єктивів, оскільки вони в найзагальніших рисах розкривають глибинні механізми взаємодії та взаємозв’язків між тими або тими предметами дійсності [6, с. 18]; Саме в цей час кожен починає розуміти, що
навіть найнепомітніша особа може мати визначальну роль у доленосних подіях світу, що втратив свою цінність і розсипався на фрагменти [10, с. 380]; Щоденник, мабуть, найісторичніший жанр... Живий інтерес до щоденників балансує
як раз на межі унікального і всезагального. Здається, що грань ця, що виникла в західній цивілізації всього п’ять сотен
років тому назад, зараз готова знов розмитися [10, с. 289]; …засвідчені в індоєвропейських мовах найархаїчніші випадки
атрибутивного функціювання імен дають підстави для твердження, що всі первинні прикметники були відносними за
своїм походженням [3, с. 17].
Визначальною особливістю наукового тексту є його раціональний характер – наукові тексти складаються із суджень,
побудованих за правилами логіки науки й формальної логіки; текст не ґрунтується на образі, не активізує почуттєвий світ
його читача, а орієнтований на сферу раціонального мислення.
Незважаючи на перераховані особливості наукового стилю, фіксуємо в сучасних текстах прикметники, що виражають
оцінні смисли, порівн.: Отже, самою назвою своїх поетичних творів характеризує Шевченко свою поезію, свої думи як
продукт глибокого думання, роздумування та передумування всього того, що якнайживіше займало його думки, його
душу. Притім, звичайно, виринали в його душі та гуртувалися у мистецьку цілість найживіші поетичні образи, яким
давав він вираз своїм незрівнянним словом. Роздумування поета відбувалося, власне, самими образами [12, с. 196]; Вагому
роль у тому, що Шевченко залишився в українській літературі, зіграло не тільки його незрівнянно вище, ніж у Гоголя, почуття національного патріотизму... Шевченко в цьому плані був неймовірно вразливий, готовий відгукнутися на
страждання найупослідженішого страдника, і чим нижче в суспільній ієрархії знаходився нещасний, тим більше щирого
співчуття і співпереживання виявляв до нього поет. Це не пояснити лише його кріпацьким походженням і соціальною
солідарністю – такий алгоритм поведінки випливав з його вдачі [11, с. 281].
Форма елатива найживіші, утворена за допомогою префікса най- та суфікса -іш-, використана в словосполученні найживіші поетичні образи, дає змогу автору висловити високу позитивну оцінку мистецького таланту Т. Шевченка.
Автор другого наведеного прикладу за допомогою форми елатива найупослідженіший створює негативно-оцінне висловлювання найупослідженіший страдник.
У науковому тексті також фіксуємо використання деяких стилістичних прийомів, що є характерними для художнього дискурсу, зокрема прийом тавтології, порівн.: Однак результати аналізу фразеологічного матеріалу переконують
у відсутності «найпрототипніших» прототипів, натомість для кожної з «категорій» (особливо це стосується аб-
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страктних атрибутів) існує низка прототипів, про що свідчать, зокрема, прототипні уявлення про кольороназви... [7,
с. 11]. У наведеному прикладі актуалізовано форму суперлатива найпрототипніший, утворену з порушенням норми від
відносного прикметника прототипний.
Отже, незважаючи на те, що мова наукового стилю характеризується кодифікованістю, «неемоційною характеристикою мовних явищ, помітно «сухою», виразно книжною лексикою» [5, с. 118], неузуальні форми ступенів порівняння,
оцінні ступеньовані форми, що використовуються для характеристики та виділення важливих мовних явищ, поступово
стають частиною наукового дискурсу.
Репрезентоване дослідження не вичерпує всього кола питань, пов’язаних із використанням ненормативних форм прикметників як засобу виникнення прагматичної інформації. Недослідженими залишаються питання щодо сполучуваності
прикметників, їх функціювання в текстах інших жанрів та стилів, що викликає необхідність подальшого вивчення виокремленої проблеми.
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ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
ІЗ ОДОРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ
У пропонованій розвідці на матеріалах «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.» розглянуто
етнокультурні стереотипи із одоративним компонентом.
Ключові слова: чуттєве сприйняття, модус перцепції, одаризми, перцептивні стереотипи.
VERBALE REPRESENTATION STEREOTYPES WITH COMPONENTS AT DESIGNATE SMELL
On materials of the «Dictionary of Ukrainian Language XVI – first half of XVII century», objectification considered one
of the segments of sensual communication «smell» in terms of ethnic and cultural stereotyping.
Research shaped building and features sensory representation stereotypes in lexicographical works is of particular
importance. Since stereotypes are the result of the systematization of phenomena in consciousness, respectively, information
about them can be obtained only if the study of linguistic facts that should be conducted both in synchronic as in diachronic
aspects simultaneously. In the field of lexicography linguistic processes particularly intense since dictionaries are not only
a means of fixing semantic organization of vocabulary, but of thinking processes, enabling detection national specifics
categorization of the world through the study of perceptual stereotypes.
The author determined the degree of adequacy of the corresponding informative material, which allows to draw
conclusions about the sustainability of patterns of sensory perception in Ukrainian linguistic culture.
Key words: sensory perception, the mode of perception, odarizmy, sensory stereotypes.
ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕТНОКУЛЬТУРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ С ОДОРАТИВНЫМ КОМПОНЕНТОМ
В статье автор на материалах «Словаря украинского языка XVI – первой половины XVII ст.» рассматривает
этностереотипы с одоративным компонентом.
Ключевые слова: чувственное восприятие, модус перцепции, одаризмы, сенсорные стереотипы.

Значущість сенсорики у сприйнятті людиною світу неможливо переоцінити, оскільки за її допомоги ми отримуємо можливість сприймати світ в усьому його різномаїтті, відчувати найтонші відтінки природного буття. Будь-який із
феноменів навколишньої дійсності, що сприймається органами чуття, паралельно підлягає логічному осмисленню і категоризації. Тісний взаємозв’язок категоризації з системою сприйняття світу п’ятьма органами чуття, з одного боку, і з
обробкою сенсомоторних і перцептивних даних за допомогою мови [1, с. 307], з іншого, робить актуальними дослідження
специфіки мовної репрезентації сенсорних (перцептивних) ментальних комплексів, якими виступають перцептивні ет© Т. Ф. Семашко, 2015
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нокультурні стереотипи. Сенсорними називаємо етнокультурні стереотипи, які виступають репрезентантами знань про
різні види сприйняття, специфіка яких зумовлена самою природою чуттів, що є суб’єктивними за своєю сутністю, а отже,
неоднозначними в плані інтерпретації.
Особливе місце серед досліджень сенсорних стереотипів посідає досвід вивчення їх образного потенціалу та особливостей репрезентації в лексикографічних працях. Оскільки стереотипи є результатом систематизації феноменів у свідомості, відповідно, відомості про них можуть бути отримані лише за умови вивчення системи мовних фактів, які повинні
вестися як у синхронному, так і в діахронному аспектах одночасно, бо «будь-який повний синхронний опис мови не може
обійтися без поняття архаїзму та інновації» [2, с. 40]. У сфері лексикографії мовні процеси особливо інтенсивні, оскільки
словники є не тільки засобом фіксації семантичної організації лексикону, а й мисленнєвих процесів, що уможливлює виявлення національномовної специфіки категоризації світу через вивчення перцептивних стереотипів.
У своєму дослідженні ми відштовхуємося від матеріалів «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.»
(далі СлУМ) – першої в історії української культури праці, яка подає інформацію про книжну і народнорозмовну лексику української мови цього періоду, що є надійним джерелом вивчення лінгвокультурних феноменів у діахронії. Аналіз
стереотипів сенсорного сприйняття, зафіксованих матеріалами СлУМ, уможливить розв’язання питання щодо фіксації та
способів тлумачення відповідного лексичного шару української мови; дозволить виявити та встановити ступінь інформативної достатності відповідного ілюстративного матеріалу; дасть змогу зробити висновки не тільки щодо способів розкриття значень етностереотипів, а й щодо повноти, точності сучасного тлумачення як денотативного, так і конотативного
аспектів семантики, а також дасть можливість з’ясувати питання щодо їх усталеності в українській лінгвокультурі. Означимо, що коло наших пошуків обмежено одним із п’яти перцептивних модусів – одоративним, роль якого у житті людини
традиційно вважається незначною, що викликає наші зауваження.
На нашу думку, запах – один із ланцюжків, що зв’язує людину з природою, відповідно, ольфакторні відчуття займають
особливе місце в життєдіяльності людини, впливаючи на її свідомість і підсвідомість. Запах аксіологічний і суб’єктивний:
людину цікавлять запахи не самі по собі, а лише в тому сенсі, в якому вони приносять їй задоволення/незадоволення [4,
с. 61–63]. З погляду суб’єктивної емоційності формується гедоністична оцінка запаху – всі запахи емоційно забарвлені,
викликають у нас ті чи інші переживання, приємні чи неприємні, «байдужих» запахів не буває. Запахи, ймовірно, пробуджують пам’ять (не логічну, а емоційну) [3, с. 57], впливають на людину, яка формує власне ставлення до них та визначає
їхню якість.
Попри значну кількість напрацювань щодо одоративних відчуттів та мовних засобів їх вираження (такі дослідження провели С. Александрова, І. Бабій, В. Власюк, П. Воробець, Н. Вострякова, І. Гайдаєнко, В. Дятчук, В. Іванченко,
Л. Клименко, С. Корчова-Тюріна, О. Костюченко, А. Куценко, І. Попова-Бондаренко, О. Потебня, Л. Ставицька, І. Тарасюк,
О. Турчак, О. Федотова та ін.), поза увагою науковців залишились ольфакторні номінації як структурні компоненти етнокультурних стереотипів, що робить актуальною пропоновану розвідку.
Недостатнє вивчення нюхової сфери сприйняття, невловимість, ефемерність запаху призводить до посилення
суб’єктивного фактору при його дослідженні. Це знаходить своє відображення на мовному матеріалі: хоча у межах підсистеми одоративний модус обслуговується окремими лексемами, він не наділений спеціальними одиницями для вимірювання «сили відчуттів», оскільки точно виразити запах мовними засобами майже неможливо. Іще Іван Франко зауважував,
що «наша мова найбагатша на означення зору, менше багата, але все таки досить багата на означення вражень слуху і
дотику, а найбідніша на означення смаку і запаху» [8, с. 79]. Проте говорити про ущербність досліджуваного модусу не
можна: позбавлені власного лексичного спектру, одоративні емоції знаходять підтримку в характеристичних означеннях і,
зазвичай, в тому референтному поділі, за яким закріплений реальний чи уявний запах, у суміжних відчуттях. Сказане компенсується багатством уявлень, форм вираження, асоціативних та узагальнених образів, за якими відкривається специфічний для певної лінгвокультури «асоціативний профіль» образів свідомості, що інтегрують притаманний певному етносу
чуттєвий досвід, домінантні цінності та орієнтири, зокрема, національно-етнічні стереотипи [6, с. 73], що узагальнюють
одоративну складову світу.
Найдавніші фіксації етнокультурних стереотипів, у структурі яких наявний одоративний компонент, спостережено в
текстах матеріалів СлУМ. Аналіз матеріалу засвідчує обмеженість об’єктивацій базових одоративних сенсорних відчуттів,
що використовувались нашими предками. Усі вони об’єднуються спільною семантикою – називають той чи інший запах,
проте різняться граматичним оформленням. У структурі етнокультурних стереотипів найуживанішими є об’єктивації, вербалізаторами яких виступають іменники за́пахъ, вон̾ность, арома(т), смра́дъ та прикметники добровонный, благовонный,
смєрдѧ́щий, смра(д)ный, смродливый, які фіксують видові одоративні поняття. Називаючи приємний або неприємний запах, такі номени у стуктурі етнокультурних стереотипів або зберігають зв’язок із вихідною одоративною ознакою (Лю́тыи
Като́вє, за́ймүтъ всѣхъ грѣшникωвъ тогώ свѣта, ωныхъ козлώвъ смєрдѧ́щихъ;… гєрєтикω(в) зловѣрны(х), и ра(з)до(р)
никωвъ (Чернігів, 1646 Перло 154 зв.) [СлУМ, Т. 12, с. 7]), або, проектуючись у ментальну сферу, втрачають цей зв’язок та
набувають при тому виразної аксіологічної орієнтації, яка розглядається з позиції ціннісного бачення світу (А воня мирра
мастіи твоихъ надъ вси добровонныи рѣчи, стѣнникъ жъ каплють оуста твоя (поч. XVI ст. Песн. п. 53) [СлУМ, Т. 14,
с. 42]; На мѣстцѣ благовонныхъ речей, бы ся паслъ у заградахъ (поч. XVI ст. Песн. п. 54) [СлУМ, Т. 11, с. 63]; Церковь
есть различного жития цвѣтущий благоплодный и добровонный рай (1600-1601 Виш. Кр. отв. 168) [СлУМ, Т. 8, с. 53]).
У значеннєвому полі етнокультурних стереотипів, заґрунтованих на перцепції сприйняття навколишнього світу за допомогою запахів, можна виділити різні сфери їх побутування. Кількісно домінантною є сфера «характеристика запаху»,
у межах якої спостережено стереотипи, заґрунтовані на одоративній ознаці, які визначають особливості видових понять
одоративного модусу та є їх узагальненими образами. Серед диференційних сем «характеристика запаху» найбільш частотними є: ‘оцінка запаху’, ‘інтенсивність запаху’, ‘вплив запаху на людину’, ‘якість запаху’. Ольфакторні атрибути у
структурі етнокультурних стереотипів передають як позитивні значення, ядерним у відповідному контексті є ‘приємний’,
‘ніжний запах’, так і негативні, ядерним для яких є значення ‘неприємний’, ‘смердючий запах’. Зокрема, позитивну аксіологію демонструє стереотипний образ вдѧ(ч)ный за́пахъ, що розвиває периферійну значеннєву зону ‘запашний’ і далі з
проекцією у ментальну зону ‘який виправдовує сподівання’ (То́жъ и нω(з)дрѣ почүютъ сво(ю) оудѣлнүю мүкү; кото́рыи
ра́ди былы наслаж(д)а́тисѧ вдѧ(ч)ныхъ за́паховъ (Чернігів, 1646 Перло 156 зв.) [СлУМ, Т. 12, с. 143]). Як негативно марковані трактуємо смра́ди брыдкїи, злы́й за́па(х), грѣшнїи смро(д) периферійною значеннєвою зоною яких формує проекція у ментальну сферу: ‘поганий’, ‘шкідливий’, ‘нездоровий’ (Четвє́ртоє ωкно́ но́здрѣ, прєз то́є по(з)нава́єш̾; за́пахи
вдѧчнїи, и смра́ди брыдкїи (Чернігів, 1646 Перло 3) [СлУМ, Т. 3, с. 79]; Справє(д)ли́вїи со(л) побо́жнаѧ, а грѣшнїи смро(д)
и злы́й за́па(х) (Львів, Час. Слово 272 зв.) [СлУМ, Т. 12, с. 38]).
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Матеріали СлУМ свідчать, що зачасту запах ототожнюється з іншими перцептивними відчуттями, тим самим компенсуючи недостатню кількість виражальних засобів одоративних якостей. Найменування, що набули значення запаху специфічні тим, що починають називати складне відчуття у сприйнятті якого беруть участь декілька сенсорних систем. Так,
наприклад, ад’єктив сла(д)кий, що належить модусу «смак» і називає якість, яка сприймається органами смаку, формує
із назвами вон̾ность, за́пах етнокультурні стереотипи вон̾ность сла́дъкаѧ, за́пахи сла(д)кии із ядерним значенням ‘приємний’ (И но́здрами засмакоу́єтъ вон̾ность сла́дъкүю ра(з)ли́чныхъ зє́лїй (Почаїв, 1618 Зерц. 21) [СлУМ, Т. 10, с. 206];
Єдино тѣло ст҃гω лєжа́щєє в̾ пра́хү, а выдає(т) и(з) сєбє такώвыи за́пахи сла(д)кїи, пачє арама́т̾ тогω свѣта (Чернігів,
1646 Перло 166) [СлУМ, Т. 5, с. 140]). Тобто, прикметник сла(д)кий використовується для означення якості, що безпосередньо сприймається органами нюху, і набуває функції називання запаху, що зумовлено міжсферним переносом його
прямих значень – синестезією. Разом із тим, відповідний прикметник у своїй основі має мотивуючу ознаку «підсилення»,
що є актуальним компонентом вторинного значення вихідної мовної форми солодкий – «який викликає приємні відчуття»
[СУМ, Т. 9, с. 446].
На синестезії заґрунтоване виникнення псевдосенсорного стереотипу запах красный, у структурі якого прикметник
красный виконує функцію називання ознаки «запах», яка для нього є вторинною, та продукує ядерне значення ‘приємний’ (Не только с простых мирских людей, но и с твоего,… езуицкаго живота ни единого не имѣеш, дабы который
добровоние и запах красный и любимый, от своего тѣла по смерти испустил и знак святости показал (1608-1609 Виш.
Зач. 220) [СлУМ, Т. 8, с. 53]). Варто зазначити, ад’єктив красный має у своїй основі мотивуючу ознаку «інтенсивність»,
яка виступає семантичним компонентом у структурі первинного значення мовної форми: красний – «найкращий» [СУМ,
Т. 4, с. 327]. Сказане на смисловому рівні виявляє градацію позначуваної якості: семантичний зміст найменування
красный указує на специфічну оцінку запаху, викликану надмірністю. Специфічність передається за допомогою додаткових лексичних засобів, зокрема, з метою уточнення та підсилення одоративного відчуття використовується конкретизатор
– прикметник любимый.
Результатом «перехрещення» семантичних полів «запах – смак», «запах – колір», а разом, як і наявність мотивуючих
атрибутів «підсилення» та «інтенсивність» та функціонування в одному контексті лексем сла(д)кий і красный, є виникнення додаткового периферійного значення ‘який викликає приємну насолоду’, ‘який виражає задоволення, радість’, що
підтверджено прикладами: Еще такоє благоухание происходит, иж бы и покарми телеснаго забыти, толко аного запаху
краснаго и сладкого насытити человѣк лутче произволил (1608-1609 Виш. Зач. 219) [СлУМ, Т. 15, с. 83]).
Незважаючи на те, що лексико-семантичне мікрополе «запах» характеризується наявністю незначної кількості слів
з прямим значенням запаху, засоби передачі чуттєвого його вираження досить різноманітні: від рівня простого словосполучення, до одиниць вищого рівня – ускладнених порівнянь та метафористичних конструкцій, в яких відчуття запахів передається цілим контекстом. І якщо мотивація порівнянь, заґрунтована на вихідній одоративній ознаці, є більш
прозорою (наприклад, у порівнянні Бл҃гоүхаю(т) якъ ра(и)скии цвѣты (к. XVI – поч. XVII ст. ПДПИ 182, 98) [СлУМ,
Т. 14, с. 143]), зокрема, для дієслова бл҃гоүхаю(т) мотивуючою ознакою є «приємний», а для ра(и)скии цвѣты – «який
викликає почуття прекрасного, привабливий», які продукують значення ‘надзвичайно приємно пахнути’, ‘чарувати’), то
відмітна особливість розвитку метафоричного значення лексики із семантикою запаху полягає в тому, що метафоричне
перенесення відбувається на основі подібності до запаху певного предмета, при цьому ольфактивними характеристиками
наділяються предмети та явища об’єктивної дійсності, що фізично не здатні мати запах, наприклад, злы́хъ мы́слїй смро́дъ,
за́пахъ до́брых̾ оучи́нкωвъ, вонность арома(т) кни(ж)ного читаньѧ, а отже, за ними закріплюється уявний запах.
Складність аналізу такого типу одиниць полягає у їхній суб’єктивності, оскільки, незважаючи на спільність психофізичного сприйняття запахів усіма людьми та наявність одоративних універсалій, в кожного носія мови своє уявлення про
конкретний запах і метафоричний одоративний образ викликає свій асоціативний ланцюг, що у межах контекстуального
змісту продукує ряд одоративних переносних значень етностереотипів різних тематичних груп. Наприклад, у стереотипі за́пахъ до́брых̾ оучи́нкωвъ прослідковується значення ‘наслідок чиєї-небудь діяльності’, ‘слід’ (Мі пови́нни єс̾ми…
вєсєли́тисѧ… а за́пахъ до́брых̾ оучи́нкωвъ по собѣ ωка́зовати, и в̾ дш҃и ω(т)новлѧ́тисѧ (Київ, 1637 УЄ Кал. 222) [СлУМ,
Т. 10, с. 132]); стереотип вонность арома(т) кни(ж)ного читаньѧ передає значення ‘важливість, значимість освіти’
(Вонность арома(т) кни(ж)ного читаньѧ, дх҃овнаѧ касиѧ красного спѣваньѧ (к. XVI – поч. XVII ст. ПДПИ 182, 98)
[СлУМ, Т. 14, с. 143]); стереотип злы́хъ мы́слїй смро́дъ продукує значення ‘деградація’, ‘моральний розклад’ (Вшєлѧ́каѧ
дш҃а нєωкорєнє́наѧ Дх҃ом̾ ст҃ым̾, и нб(с)нои Соли, то́ єсть, мо́ци Бж҃єи оуча́стницєю нє ста́вшись, загнива́єтъсѧ, и мно́ги(х)
злы́хъ мы́слїй смро́дү // по́лна быва́єтъ (Вільна, 1627 Дух. б. 6-7) [Т. 9, с. 254–255]).
З-посеред інших сфер побутування «етапи існування людини», у межах якої псевдосенсорний етностереотип смра(д)
ная см҃рть. Те що факт власної смерті сприймається людиною не як безперечна істина, а викликає, як правило, емоційне
потрясіння, почуття безнадійності та розгубленості, продукує ментальну значеннєву зону відповідного стереотипу ‘нечестива’, ‘порочна’, ‘неправедна’, ‘богопротивна’ (Такъ сєсь ωканыи и ст҃опо(л)къ бугая. а нє вѣда(л) ω(т) кого зло смра(д)
ноую см҃рть прїнѧ (1489 Чет. 249) [СлУМ, Т. 15, с. 80]). Разом із тим можемо говорити про існування додаткової семи
‘гріховна’, яка продукована розумінням смерті у християнстві, де її причиною споконвіку вважалась гріховність людини:
смерть – відплата за гріх.
Факт смерті зачіпає глибинні структури внутрішнього світу людини, що спричиняє роздуми над метою і сенсом життя,
що виформовує сферу «характеристика вчинків людей». У межах означеної сфери побутують етнокультурні стереотипи
із ядерним значенням ‘поганий’, які у різних контекстах набувають відмінних конотативних відтінків, розширюючи зону
периферії. Так, для стереотипу смра(д)ныи оучинкы периферійним значенням є ‘недостойні’ (І исходи(т) бл҃гооуханїємь
дх҃ъ ст҃ый а зли и смра(д)ныи оучинкы и грѣхы наша ω(т)ганѧєть (к. XVI ст. УЄ № 31, 175) [СлУМ, Т. 13, с. 219]); для стереотипу грѣхы смро́дныє – ‘нечестиві’ (Такъ тѧ ω дш҃є и бѣсы оуплю́тавши̾ в̾ свои сѣтки гдє хочоу(т) прова́дѧ(т) прє(з)
грѣхы смро́дныє, прє(з) ро́скоши и а(ж) до пє́кла (поч. XVII ст. Проп. р. 19) [СлУМ, Т. 13, с. 14]). Виконувані вчинки, дії
одночасно виступають каталізатором характеристики особистості, виформовуючи оцінні судження, у яких обґрунтовується моральність та її елементи. Підтвердженням чого є стереотипи-образи козелъ смєрдѧ́щий, грѣшникъ смєр̾дѧ́щий,
поєднання яких в одному контексті не тільки актуалізує негативну маркованість стереотипного образу, а й продукує
розширення семантичного поля за рахунок значення ‘грішний’, ‘безбожний’ (Ты(и) [агг҃лωвє] и // здалє́ка ωба́чатъ, и
позна́ють пра́вєдного, и нєчєсти́вого: и сна́днє почүютъ смєрдѧ́щого козла єрєти́чєствомъ и грѣшника смєр̾дѧ́щого
грѣхам(и) мнωгимы (Почаїв, 1618 Зерц. 69 зв. -70) [СлУМ, Т. 9, с. 100]).
Моральні якості індивіда окреслено у сфері «почуття людини», яка заґрунтована на оцінці соціальних відносин та
поведінки людей у суспільній та індивідуальній свідомості, що знаходить своє вираження у системі моральних знань про
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етичні норми. Опертям для відповідної сфери є ціннісні орієнтації, відповідно, стереотипи у межах даної сфери мають
глибоко аксіологічний характер. Зокрема, негативно маркований етнокультурний стереотип смродливыи злости ядерним
значенням якого є ‘поганий’ (Смродливыи злωсти ω(т) дш҃ъ ваши(х) ω(т)гонѣтє (I пол. XVII ст. УЄ Кан. 79) [СлУМ, Т.
10, с. 132]), розвиває виразно негативну аксіологію периферійних значень: ‘шкідливі’, ‘недобрі’, ‘аморальні’
Позитивні аксіологічні потенції проявляє ад’єктив дүшєвный, який ми умовно відносимо до одоративного модусу
перцепції у межах сфери «почуття людини». Відповідний прикметник тільки у контексті з іменником за́пахъ виявляє
відношення до означеного модусу, передаючи емоційну реакцію суб’єкта, викликану одоративною якістю. Разом із тим,
ад’єктив дүшєвный у структурі етнокультурного стереотипу дүшєвный за́пахъ виформовує значення ‘чистота моральних
якостей’, ‘благородство’ (Єсть тєды єв(г҃)лского бг҃осажєного ωгоро́да благослови(н)ный днєви сємү налєжачїй цвѣ(т),
котрого(м) ва(м) до дүшє(вного) за́пахү пода(л) (І пол. ХVII ст. УЄ Кан. 79) [СлУМ, Т. 10, с. 132]).
Отже, обмеженість об’єктивацій базових одоративних сенсорних відчуттів, засвідчена матеріалами СлУМ, компенсується ототожненням запаху з іншими перцептивними відчуттями, що відображено у структурі етнокультурних стереотипів сенсорного сприйняття, або таких, що втрачають зв’язок із вихідною одоративною ознакою – псевдосенсорних.
У значеннєвому полі етнокультурних стереотипів, заґрунтованих на перцепції сприйняття навколишнього світу за допомогою запахів, можна виділити різні сфери їх побутування: «характеристика запаху», «етапи існування людини», «характеристика вчинків людей», «почуття людини», у межах яких стереотипи набувають виразної аксіологічної орієнтації, яка
розглядається з позиції ціннісного бачення світу. Пропонована тема є перспективною для подальших досліджень автора.
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕАЛІЙ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЇХ АКСІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Стаття присвячена особливостям класифікації реалій. Розкрито сутність понять «безеквівалентна лексика»,
«реалії», «колорит». Проаналізовано різні типи класифікацій реалій, особливу увагу приділено тематичному принципу класифікації, що розглядається на прикладі українських та німецьких реалій. В статті також розглядається
аксіологічний потенціал реалій.
Ключові слова: безеквівалентна лексика, реалія, колорит, тематична класифікація, аксіологічний потенціал.
PECULIARITIES OF REALIA CLASSIFICATION AND REVEALING OF ITS AXIOLOGICAL POTENTIAL
The article deals with the peculiarities of realia classification. It reveals the essence of the concepts of «non-equivalent
vocabulary», «realia» and «color». The realia is a term denoting a characteristic phenomenon of history, culture or mode
of life of a chosen community that seems strange and difficult to comprehend by the given counterpart. The different types of
realia classifications were analyzed, their differences and similarities were determined by the method of comparing.
The article investigates the main reasons for the formation of each type of realia classification and consider the most
important features of each group of realia. Special attention was paid to the principle of thematic classification, considered
on the example of German and Ukrainian realia. The findings reveals that the basic principle of realia classification is a way
of realia grouping by subject matter.
The axiological potential of realia is also considered in the article. It was also revealed that anthroponyms (personal
names) and toponyms (place names) as a part of realia possess the greatest axiological potential, because they create a local
color and carry axiological sign. Axiologisation of linguistic realia as resort to cultural values and language of any nation is
the value orientation process, which involves the enrichment of knowledge, development of the value formation and development of professional skills of teachers of foreign languages.
Keywords: non-equivalent vocabulary, realia, color, thematic classification, axiological potential.
ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ РЕАЛИЙ И ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Статья посвящена особенностям классификации реалий. Раскрыта сущность понятий «безэквивалентная лексика», «реалии», «колорит». Проанализированы различные типы классификаций реалий, особое внимание уделено
тематическому принципу классификации, который рассматривается на примере украинских и немецких реалий. В
статье также рассматривается аксиологический потенциал реалий.
Ключевые слова: безэквивалентная лексика, реалия, колорит, тематическая классификация, аксиологический
потенциал.

За останні два десятиліття у зв’язку з активізацією міжнародних контактів акцентувалася увага на вивченні національних особливостей мовної свідомості комунікантів – представників різних лінгвокультурних спільнот. Найважливішим
елементом людського спілкування є мова, яка сприяє розвитку та еволюції людства. Мова кожного народу формується
одночасно з культурою, тому не можна розглядати їх нарізно один від одного. Так, з часом змінюється, модернізується
культура кожного суспільства, що має своє відображення і в мові, з’являються нові слова, вирази.
Як зазначає Л. В. Мосієнко, «Мова – факт культури, тому що: 1) вона є складовою частиною культури, яку ми успадковуємо від наших предків; 2) мова – основний інструмент, за допомогою якого ми засвоюємо культуру; 3) мова – най© Ю. В. Ткаченко, 2015
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важливіше з усіх явищ культури, бо якщо ми хочемо зрозуміти сутність культури – науку, релігію, літературу, то повинні
розглядати ці явища, як коди, що формуються подібно до мови, бо природна мова має найкраще розроблену модель. Тому
концептуальне осмислення культури може відбутися тільки за допомогою природної мови» [5, c. 155].
Серед лексичних одиниць, що містять в собі національно-культурний компонент, найбільший інтерес представляють
реалії. Саме завдяки цим лексичним одиницям проявляються особливості культури та народу тої чи іншої країни. Як ми
вже наголошували, мова реагує на будь-які зміни в суспільному житті, що відображається в її словниковому запасі.
Актуальність даної теми зумовлена тим, що інтерес до мовних реалій завдяки взаємодії культур весь час зростає. Метою статті є з’ясування особливостей класифікації реалій, аналіз їх групування за тематичною, місцевою чи історичною
ознакою, а також виявлення аксіологічного потенціалу реалій.
Мовні реалії були предметом дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених такими як: А. В. Федоров,
С. Флорін та С. Влахов, Є. М. Верещагін, В. Г. Костомаров, В. С. Виноградов, Г. Д. Томахін, Р. П. Зорівчак та ін.
Лише на початку 50-х років ХХ ст. реаліями, як елементами національної своєрідності, зацікавилися вчені-лінгвісти. Реалії позначають предмети та явища побуту, культури, історії та звичаїв кожної країни. За своїм походженням слово «реалія»
– латинський прикметник середнього роду множини (realis), який, зазнаючи впливу аналогічних лексичних категорій, в українській мові перетворився в іменник жіночого роду. Реалії є яскравими показниками взаємозв’язку мови та культури народу.
За своєю природою реалія складне і багатогранне явище, яке поєднує в собі матеріальне, мовне, граматичне та лексичне поняття. В філологічних дисциплінах явище реалії розглядають з двох точок зору:
1) реалія – предмет, явище чи поняття, притаманне для культури народу та країни, яке не зустрічається в інших народів;
2) реалія – лексична одиниця, яка позначає цей унікальний предмет чи явище (це може бути також словосполучення,
наприклад, фразеологізми, прислів’я, приказки, в складі яких наявні реалії).
За визначенням Г. Д. Томахіна реалії – це назви, властиві лише певним націям та народам, предметів матеріальної
культури, фактів історії, державних інститутів, імена національних і фольклорних героїв, міфологічних істот і т. д. [6, c. 5].
При зіставленні мов ці явища позначають слова, які відносяться до безеквівалентної лексики. Безеквівалентними є слова,
що слугують для вираження понять, які відсутні в іншій культурі і, як правило, не мають еквівалентів за межами мови, до
якої вони належать [6, c. 5].
У дослідженнях С. Влахова і С. Флоріна наголошується, що «в плані змісту відмінною рисою реалії є характер її предметного змісту, тобто тісний зв’язок референта – позначуваного реалією предмета, поняття, явища – з народом, країною
або, рідше, з іншою соціальною спільнотою, з одного боку, і з історичним відрізком часу – з іншого; звідси відповідний
національний/ місцевий і/ або історичний колорит» [3, с. 30].
Є. М. Верещагін та В. Г. Костомаров у своїх дослідженнях зазначають: «Мова йде про матеріал саме лінгвокраєзнавчої
природи: його специфіка (порівняно зі змістом інших аспектів) і його однорідність полягають у тому, що він відображає
не реляційно-мовну, а екстралінгвістичну, позамовну семантику, тобто особливу інформацію, хоча і збережену мовою, але
сформовану за її межами. Засвоєння цієї інформації, яка походить від національної культури, неможливе шляхом презентації
одних лише мовних одиниць, оскільки неодмінним буде знайомство з самою національною культурою» [1, c. 43]. На думку
Л. В. Мосієнко [5], реалії можуть володіти аксіологічним значенням, тобто відображати ціннісні орієнтації народу-носія мови.
В кожній мові існує велика кількість реалій, які відрізняються одна від одної за своєю формою, лексичними, фонетичними та морфологічними особливостями. Таким чином, потреба класифікації реалій є цілком зрозумілою, оскільки
це дасть можливість охарактеризувати цю специфічну лексику, впорядкувати її, завдяки чому легше буде вирішувати
питання щодо відтворення їх при передачі на іншу мову.
В даний час в науковій лінгвістичній літературі представлені різні класифікації реалій за часовими, місцевими, семантичними, граматичними, фонетичними та іншими ознаками.
Тематичну класифікацію слів-реалій ми знаходимо у В. С. Виноградова [2, c. 79]. Він виділяє наступні рубрики:
1. Побутові реалії (житло, одяг, їжа, види праці, грошові знаки, музичні інструменти, народні свята).
2. Етнографічні та міфологічні реалії.
3. Реалії природного світу (тварини, рослини, ландшафт).
4. Реалії державного ладу і суспільного життя (актуальні та історичні).
5. Ономастичні реалії – антропоніми (імена, прізвища відомих особистостей, які потребують коментарів), топоніми,
імена літературних героїв інших творів, назви музеїв.
6. Асоціативні реалії – вегетативні символи, анімалістичні символи, колірна символіка, фольклорні, історичні та літературно-книжкові алюзії, мовні алюзії. Дана класифікація слів-реалій представляється досить повною, вона охоплює
багато сторін життя національної спільноти.
Взявши за основу класифікацію С. Влахова та С. Флоріна, пропонуємо класифікацію українських та німецьких реалій за
предметною ознакою, адже предметний поділ реалій включає всі сторони існування побуту певного народу. Сюди відносяться:
1. Географічні реалії: назви об’єктів фізичної географії (в українській мові: полонина; в німецькій: die Hallig, pl. Die
Halligen – група проживання острівців в Північному морі).
2. Етнографічні реалії (поняття, що належать побуту і культури народу):
• побутові: укр. вишиванка, плахта; ніМ. : das Dirndkleid, Tirolhut; укр. галушки, борщ; ніМ. : Mettwurst – копчена
ковбаса з нежирного м’яса;
• етнічні поняття: укр. козак; der Wolgadeutsche (німець Поволжя)
• міри і грошиві одиниці: в українській мові – гривня, копійка; в німецькій – der Groschen, Schilling, Gulden, die Marke;
в українській – метр, десятина; в німецькій – der Morgen – земельна міра, der Zentner – 50 кг;
• архітектурні: укр. мазанка; нім. das Fachwerk (das Fachwerkhaus);
• найменування понять мистецтва і культури, фольклорні реалії: в українській мові – гопак, мотанка, Котигорошко;
в німецькій мові – der Troll, der Kobalt – гном, домовик, Heinzelmännchen – домовик.
3. Суспільно-політичні реалії: титули і звання: в укр. – князь; в нім. –der Herzog, der Kaiser, der Junker; військові
реалії: в укр. – Січові стрільці; в нім. – die Bundeswehr, Wehrmacht – збройні сили фашистської Німеччини; адміністративно-територіальні одиниці: в укр. – губернія, область, район; в нім. – das Bundesland, der Bezirk, die Markgenossenschaft [8].
В межах часового поділу Р.П. Зорівчак виокремлює власне реалії, що вживаються певним мовним колективом і позначають поняття, що існують в даний час: Верховна Рада, губернатор; в нім. Bundestag, Bundesrat, Kanzler; та історичні
реалії, що позначають поняття, характерні для минулого певної соціальної групи [4, c. 70]: в укр. – кріпак, Червона армія,
десятина; в нім. – der Sturmbahnführer, Kurfürst.
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Місцевий поділ реалій: у площині однієї мови слід розглядати свої і чужі реалії, які, в свою чергу поділяються на національні (відомі всім жителям держави, всьому народу), локальні (належать говірці або діалекту), мікролокальні (характерні для певної місцевості) [3, c. 57].
В площині двох мов реалії поділяють на зовнішні, які не притаманні цій парі мов, як, наприклад «какаду», «кімоно»
для української та німецької мов, і реалії, які не властиві одній мові, але існують в іншій («рада» для української та російської мов). Die Drogerie є реалією з точки зору української мови, але для пари англійської та німецької це слово не
є реалією. Das Reihehaus – будинок, що складається з секцій, кожна з яких має свій вхід і номер. В Україні такого роду
архітектура не прийнята, але в інших країнах такі будинки існують, для них це не буде реалією.
Розглядаючи декілька мов, можна виділити регіональні реалії («євро» для країн, що прийняли цю валюту як національну) і інтернаціональні, присутні в лексиці багатьох мов, що ввійшли в їх словник, але зберегли вихідне забарвлення
(ранчо, текіла) [3, c. 59–65].
Відносно аксіологічного аспекту реалій, ми вважаємо доцільним є розглядати ті реалії, які мають потенціал, тобто виражають ціннісні орієнтації народу- носія мови, сприяють формуванню уявлень про істину, справедливість, свободу. Варто зазначити, що далеко не всі реалії відображають аксіологічну значущість, поняття про цінності категорій, притаманних тому чи іншому народу. Найбільш аксіологічними є власні назви, тобто антропоніми та топоніми. Слушно зауважує
Р. П. Зорівчак, що «антропоніми та топоніми сприяють створенню місцевого колориту. Для філолога вони – прекрасний
матеріал для пізнання та вивчення структури мови» [4, c. 66]. Антропоніми – це імена історичних осіб, суспільних діячів,
письменників, вчених, персонажів художньої літератури, історичні факти, події у житті країни, назви творів літератури та
мистецтва, назви суспільних та державних закладів тощо. Так, наприклад: «Aber das änderte wenig daran, daß kaum jemand
die Huzulen von ihren Nachbarn, den Ruthenen oder Bojken, unterscheiden konnte oder zur Kenntnis genommen hätte, wo das
geographische Zentrum Europas liegt: am Rand nämlich, seit Jahrhunderten am Rand» [7].
Такі реалії виступають не тільки носіями національного колориту певного народу, а й містять в собі аксіологічну ознаку.
Топоніми – це географічні назви, в яких, як у дзеркалі, відображається історія народу, історія заселення території, становлення нації. Це реалії, які пов’язані з певними подіями в житті народу – носіями мови та культури. Їх аналіз дає також
цінний матеріал для розуміння ролі даного об’єкту у суспільному житті народу – носія мови, в його історії, культурі, суспільно-політичному житті та господарсько-практичній діяльності. Наприклад: Angesichts der separatistischen Bedrohung
und der russischen Aggression haben Dnipropetrowsk, Odessa, Charkiw und andere größere und kleinere Städte ihren ukrainischen
Charakter in verschiedener Weise wiederentdeckt und geben dem deutlich Ausdruck [9].
Слова- реалії є невід’ємною частиною лексики будь-якої мови і відображають специфічну картину світу людей, що
говорять цією мовою. Важливо не тільки через слово пізнавати культуру, а навпаки, використовувати знання культури,
так звані фонові знання для більш повного розкриття значень реалій і забезпечення їх адекватного розуміння.
Кількість реалій, кожна з яких характеризується певною формою, лексичними, фонетичними та морфологічними особливостями, в мові будь-якого народу досить значна, що й зумовило питання щодо їх класифікації. Проаналізувавши
різні види класифікацій визначних вчених-дослідників в цій сфері, ми прийшли до висновку, що всі реалії можуть бути
об’єднані за денотативною ознакою (тобто визначенням предмету чи факту); за лінгвістичною природою (слова, словосполучення, фразеологізми, речення, комунікативні одиниці); за приналежністю до лексико-семантичної групи; за часовою ознакою (сучасні, історичні); за локальною ознакою (національні, регіональні, локальні, мікролокальні).
Проаналізуваши різні класифікації вчених-дослідників реалій, ми прийшли до висновку, що більшість класифікацій
реалій здійснюється за тематичним принципом. Доцільність такого угруповання ґрунтується на традиції загальної та навчальної лексикографії, практиці складання різного роду розмовників, навчальних тематичних словників і словникових
розробок (вокабуляром) з окремих тем.
Також нами було виявлено, що найбільшим аксіологічним потенціалом наділені антропоніми та топоніми як частина
слів-реалій, оскільки вони сприяють створенню місцевого колориту та несуть в собі аксіологічну ознаку. Аксіологізація
мовних реалій як звертання до цінностей культури певної мови та народу є процесом ціннісної орієнтації, що передбачає
збагачення знань, розвиток ціннісного становлення і вироблення професійних умінь викладача.
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ПОРТРЕТУВАННЯ РЕСПОНДЕНТА ЯК ЗАСІБ ЙОГО ЛЕГІТИМАЦІЇ
В ЖАНРІ ФРАНЦУЗЬКОГО ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю
Статтю присвячено дослідженню портретування як однієї з легітимаційних стратегій в жанрі французького
газетно-журнального інтерв’ю. Розглянуто співвідношення понять «портретування» і «легітимація». Доводиться, що
обсяг поняття «портретування» є ширшим за легітимацію, так само, як і легітимація не обмежується портретуван-
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ням. Встановлено, що актуалізовані в інтерв’ю портретні риси респондента, якщо вони імплікують його обізнаність,
непересічність чи відповідальність, автоматично набувають легітимаційного значення у досліджуваному нами жанрі.
Ключові слова: жанр газетно-журнального інтерв’ю, респондент, стратегія, портретування, легітимація.
PORTRAYING A RESPONDENT AS A MEANS OF LEGITIMATING A PERSON IN THE GENRE OF FRENCH
NEWSPAPER AND MAGAZINE INTERVIEW
The article deals with the researching of portrayal as one of legitimation strategies in the genre of French newspaper
and magazine interview. The correlation of terms «portrayal» and «legitimation» has been analyzed. It is singled out that the
depth of term «portrayal» is wider than legitimation, the same as legitimation is not limited by portrayal. It was found out the
respondent’s features that are updated in the interview automatically receive legitimizing value in the studied genre if they
imply awareness, uniqueness or responsibility.
Key words: genre of newspaper and magazine interview, respondent, strategy, portrayal, legitimation.
ПОРТРЕТИРОВАНИЕ РЕСПОНДЕНТА КАК СПОСОБ ЕГО ЛЕГИТИМИЗАЦИИ В ЖАНРЕ ФРАНЦУЗСКОГО ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОГО ИНТЕРВЬЮ
Статья посвящена исследованию портретирования как одной из легитимационных стратегий в жанре французского газетно-журнального интервью. Рассмотрено соотношение понятий «портретирование» и «легитимизация». Доказано, что объем понятия «портретирование» шире легитимизации, равно, как легитимизация не ограничивается портретированием. Установлено, что актуализированные в интервью портретные черты респондента,
если они имплицируют его осведомленность, незаурядность или ответственность, автоматически получают легитимизирующее значение в исследуемом нами жанре.
Ключевые слова: жанр газетно-журнального интервью, респондент, стратегия, портретирование, легитимизация.

Лінгвістичне дослідження портрета і легітимації респондента французького газетно-журнального інтерв’ю як одного
з суб’єктів впливу на мислення масової аудиторії, формування її мовної картини світу, загальної когнітивної бази, ціннісних орієнтирів уявляється доцільним і відповідає загальному спрямуванню сучасних мовознавчих розвідок на вивчення
особливостей функціонування медійного дискурсу.
На відміну від портретного інтерв’ю, в якому портрет є основою жанру, визначаючи його лінгвопрагматичну будову,
в інших жанрових різновидах інтерв’ю портретування респондента набуває специфічного спрямування, а саме – переважно легітимаційного. Актуалізація усталених характеристик респондента та динамічних компонентів його портрету,
релевантних для певної комунікативної мети, забезпечує респондента необхідними комунікативними повноваженнями,
гарантує його право інформувати, висловлювати чи транслювати думки. Отже, портретування розглядається нами як одна
з легітимаційних стратегій. Проте, слід зауважити, що обсяг поняття «портретування» є дещо ширшим за легітимацію, так
само, як і легітимація не обмежується портретуванням, що ми і спробуємо довести у цій статті.
У загальному розумінні, легітимність – це правовий стан, що характеризує особу по відношенню до ситуації. Дії особи вважають легітимними (або ні), а саму особу – уповноваженою (або ні) діяти певним чином. У дискурсивному аналізі
легітимність розглядається як зовнішня по відношенню до суб’єкта мовлення категорія, вона залежить від більш менш
інституційного статусу мовця і не може бути об’єктом обговорення, оцінки чи градації: вона або існує, або ні. П.Шародо
визначає легітимність як позицію або статус особи, уповноваженої діяти так, як вона діє, і уточнює, що стан легітимності
є результатом визнання іншими того, що надає будь-кому право діяти або говорити з позицій, що він займає [3, с. 52].
Легітимність зумовлюється:
1) загальновизнаними інституційними нормами та приписами, що організують та регламентують кожну сферу суспільної практики, визначаючи статуси, позиції та ролі (йдеться про певні аспекти особистості та відповідні їм моделі
поведінки) фігурантів цих сфер;
2) фактом визнання членами спільноти вмінь, досягнень, здобутків або досвіду одного з них. Це легітимність, яку
надають отримання премій, почесних звань, вступ до наукових академій, перемоги в конкурсах та спортивних змаганнях,
особистісна ангажованість (je suis du parti communiste, je sais de quoi je parle), пережитий досвід (ça m’est arrivé, j’y étais,
je peux en témoigner…).
Ми вважаємо, що загальні статусно-рольові характеристики респондента, зумовлені інтерв’ю, як жанром медійного
(а отже – інституційного) дискурсу, та його (інтерв’ю) жанровим різновидом, становлять легітимність респондента, його
«інституційне алібі». Вже сам факт запрошення до участі в інтерв’ю у певній ролі та поставлені журналістом запитання
надають респонденту право слова. Щоб пояснити читачеві вибір респондента, виключити можливі сумніви щодо його
легітимності, або у разі ситуативної потреби, суб’єкти названого жанру взаємодії вдаються до використання стратегій
легітимації, тобто до актуалізації релевантних характеристик (у широкому сенсі) респондента, а отже – до портретування.
За дефініцією П.Шародо, стратегії легітимації націлено на визначення позиції авторитету, яка дозволяє суб’єкту взяти
слово [1, с. 340]. Стратегії легітимації покликані гарантувати право на вступ до комунікації, тобто забезпечувати адекватність між актом мовлення, ситуацією і статусом мовця. На думку французького лінгвіста, суб’єкт мовлення застосовує ці
стратегії, (ре)активуючи (je vous parle en tant qu’expert) або змінюючи (ce n’est pas le médecin qui vous parle, c’est l’ami) свій
статус, апелюючи до установлюваного консенсусу (je vous propose de traiter d’abord de cette question parce qu’elle est celle
qui commande toutes les autres) або до знання, що поділяється, (doxa, la vox populi – n’oubliez pas que la pauvreté n’est pas
vice). Науковець розрізняє 1) інституційний авторитет, що базується на статусі суб’єкта, наділяючи його а) авторитетом
знання (експерт, знавець, спеціаліст) або б) авторитетом вирішального права (відповідальна інстанція); 2) персональний
авторитет, основу якого складає персуазивна та зваблююча діяльність суб’єкта мовлення, що забезпечує його фактичним
авторитетом, який доповнює авторитет інституційний.
Із наведених міркувань видно, що легітимація не обмежується власне портретуванням. Водночас окремі легітимаційні
сегменти нескладно інтерпретувати як непряме портретування, наприклад: La théorie de l’argumentation sur laquelle vous
travaillez depuis quinze ans a-t-elle donc des conséquences pratiques? (Le Nouvel Monde № 3/1995) У відносній апозитивній
конструкції надається додаткова інформація про респондента – протягом п’ятнадцяти років він працює над теорією аргументації. Актуалізація факту праксемічного плану, посиленого хронотопом, імплікує релевантні портретні характеристики респондента (фах, обізнаність, досвід), і, як наслідок, – його право на відповідь в окресленому тематичному колі. Легітимаційний потенціал закладено й у мовленнєві характеристики суб’єкта, які також певним (імпліцитним) чином здатні
відтворювати його образ, портрет: La problématique travail-souffrance est aussi vieille que la notion du travail. Dans la Bible,
être chassé du paradis condamne à devoir travailler. Le mot travail vient d’un supplice, le tripalium, un moyen de donner de la
douleur. La douleur physique et onthologique a evolué (Libération du 18/12/2009). Респондент інтерв’ю, що опубліковане під
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заголовком La souffrance au travail est-elle légitime? впевнено відбудовує «експертний» етос – етос гарно освіченої, компетентної особи з широким кругозором. Потверджують наведену характеристику посилання на авторитетне першоджерело
(dans la Bible) та його оригінальна інтерпретація, використання автентичної (tripalium) і науково-філософської термінології (onthologique), пояснення етимології слова travail, загальна тональність викладу – об’єктивна і досить категорична.
Враховуючи специфіку жанру газетно-журнального інтерв’ю, головною метою якого є подання суспільно значущої
інформації в індивідуальному, персональному її представленні, та зумовлені цією метою функції респондента (інформувати, повідомляти думку/точку зору, транслювати інформацію/думку), основу комунікативних повноважень респондента
в інтерв’ю, на наш погляд, складають категорії обізнаності, непересічності і відповідальності. Саме ці характеристики
забезпечують авторитетність позиції респондента, «повагу і довіру» [2, с. 89] до нього і мають підтверджуватись (звідси
аргументативний вимір легітимації; ми навіть назвали б легітимацію «метадискурсивною аргументацією», адже «légitimer
c’est donner un argument en faveur de son droit de dire…» [4]). Обізнаність респондента може гарантуватись (у залежності від галузі) актуалізацією його фаху, досвіду чи навіть стану здоров’я. Непересічність, унікальність потверджуються
широкою відомістю, популярністю респондента, його досягненнями чи унікальним досвідом, яскравим представленням
певної групи чи категорії. Актуалізується ця характеристика, насамперед, представленням респондента за власним ім’ям,
використанням лексики оцінної семантики, ступенів порівняння тощо. Відповідальність, як дискурсивна (за повідомлення), яку респондент бере на себе, або делегує третім лицям різними формами переданої мови, так і екстрадискурсивна (за
ситуацію або подію, що є предметом обговорення), також певним чином забезпечує комунікативні повноваження респондента. Екстралінгвістична відповідальність об’єктивується називанням респондента за високою посадою або роллю
у події/ситуації. Зазначимо, що виділені нами характеристики респондента, які гарантують авторитетність його позиції в
інтерв’ю, часто є взаємозумовленими.
Позицію авторитета, таким чином, ми розглядаємо як одну з можливих «інстанцій», як персональних (особистісна або
суспільно детермінована, інституційна), так і зовнішніх по відношенню до мовця, яку його свідомість співвідносить з предметом мовлення. Істотно те, що «сама рефлектуюча інстанція (тобто свідомість – Ю. Т.), від якої виходить установлення
відповідності, знаходить своє найближче втілення не в Я-операнді, а в деякій операції, що виражається, наприклад, дієсловом (я кажу це), сполучником (я і ти), чи нульовою формою (я тут) і ніколи не представлена в дискурсі окремою формою,
вона завжди перебуває «за кадром», існуючи тільки у своїх похідних» [6, с. 134–135]. Підкреслимо, що «авторитетними»
позиціями, актуалізація яких надає право слова, можуть бути не тільки різні авторські «Я», тобто аспекти особистості, але й
інші суб’єкти інформації та дії, що вводяться мовцем. Останній стає основним джерелом дискурсивного багатоголосся, що
проявляє себе як переклик різнорівневих сенсів – з позицій різних авторських дискурсивних посередників. Отже, легітимація не вичерпується портретуванням: залучаються й інші стратегії, розгляду яких плануємо присвятити наступну статтю.
Важливе методологічне значення мають міркування О.Дюкро, щодо суб’єктів висловлення. Дослідник, з одного боку,
відрізняє мовця (locuteur) як реальність дискурсу, «дискурсивну фікцію» від суб’єкта мовлення (sujet parlant) як «автора»,
емпіричну категорію, що витікає із зовнішнього уявлення про мовлення, а з іншого, – в межах самого поняття «мовець»
розрізняє «мовця як такого» (L), відповідального за висловлювання (саме він оперує лінгвістичним матеріалом), і «мовця
як цілісну особистість» (λ), яка, з-поміж інших, наділена властивістю бути джерелом висловлення [5, с. 199]. L, як носій
певних ораторських властивостей – «moeurs oratories», – має безпосереднє відношення до категорії етоса; все, що оратор
міг би сказати про себе, як про об’єкт висловлення, стосується λ (λ ми розуміємо як сукупність дериватів рефлектуючої
інстанції (свідомості), або ж авторських позицій, «Я» в термінології К.Серажим). Ідентичність λ виявляє себе тільки через
його появу як L. Дистанція між цими аспектами мовця особливо відчутна коли L отримує прихильність публіки за рахунок
приниження λ (в разі самокритики чи самоіронії, наприклад).
Отже, мовець презентує висловлювання, за яке він бере на себе відповідальність, як таке, що надає існування певним
інстанціям, голосам (і не обов’язково власним), з якими він ототожнюється, або ж, навпаки, дистанціюється від них. Актуалізацію інстанції, релевантної ситуації і предмету мовлення, ми, власне, і вважаємо легітимацією. Наведені міркування,
очевидно, свідчать ще й про поліфонічну (поряд із аргументативною) природу цього явища.
Легітимація респондента у кожному з виділених нами жанрових різновидів інтерв’ю (див. [7]) має свою специфіку.
Так, право респондента повідомляти про себе у портретному інтерв’ю гарантується, з одного боку, його непересічністю
та/або популярністю, з іншого – представленням у актуальному суспільно-подієвому контексті. Саме ці характеристики
(часто у поєднанні) актуалізуються журналістом вже у заголовку чи ліді інтерв’ю: Il a une allure de lutin et l’accent chantant
du Québec, la province où il est né il y a trente trois ans, à Saint-Elie-de-Caxton. Celui qui voulait être professeur de littérature
revient, du 10 novembre au 5 décembre, au Théâtre l’Européen, à Paris, avec son spectacle «l’Arracheuse de temps», qui décrit
les démêlés des villageois avec la Mort (Le Nouvel Observateur № 2401, novembre 2010). Щодо партії респондента, вона може
містити як досить лаконічні самовизначення (je le dis en tant que gay, comme tout autodidacte, je suis un chasseur d’illusions),
так і розгорнуті самопрезентаційні, самохарактеризувальні, автобіографічні, міркувальні фрагменти. «Інституційне алібі»
респондента становить саме жанровий різновид інтерв’ю – інтерв’ю-портрет.
Право респондента на слово про щось у «концептуально-аналітичному» інтерв’ю забезпечується його обізнаністю і
потверджується у партії журналіста портретуванням: в інтерв’ю, присвяченому темі запахів – Alain Garossi est parfumeur,
autrement dit «nez», dans la filiale américaine de la société Quest International. Né à Grasse, la capitale mondiale des parfums, il a
appris le métier dans diverses entrerprises de parfumerie grassoises, avant de collaborer à plusieurs grandes firmes internationales.
De passage à Grasse au cours de l’été, il a bien voulu répondre à nos questions (Le français dans le monde № 336, 2004). Самі
респонденти потверджують свої експертні повноваження численними посиланнями, звертанням до автентичних джерел
Зауважимо, що це єдиний із виділених нами жанрових різновидів інтерв’ю, респонденти якого частіше за все апелюють
до «зовнішніх» інстанцій, відводячи самопортретуванню другорядні ролі.
Легітимація респондента в інтерв’ю-«події» та інтерв’ю-«ситуації» становить актуалізацію (пряму, непряму або імпліцитну) відповідного події/ситуації аспекту особистості і досить часто корелює з портретуванням.
Підсумовуючи сказане, зауважимо, що актуалізовані в інтерв’ю портретні риси респондента, якщо вони імплікують
його обізнаність, непересічність чи відповідальність, автоматично набувають легітимаційного значення у досліджуваному нами жанрі.
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ФЕНОМЕН РЕКОНСТРУКЦІЇ В АКСІОМАТИЧНОМУ
Й АНТРОПОЦЕНТРИЧНОМУ ФУНКЦІОНАЛІЗМІ
У статті розглядається феномен реконструкції із позицій функціоналізму, під яким розуміють, з одного боку,
методичну процедуру здійснення когнітивних операцій аналізу різних типів і видів діяльності людини, а з іншого, –
теоретико-методологічну проблему, пов’язану з вивченням устрою мовних і концептуальних картин світу як складних архітектурних моделей (матриць) філософського смислу буття крізь призму антропоцентричної, текстологодискурсивної та когнітивно-лінгвокомпаративноої домінант сучасної лінгвістики.
Ключові слова: феномен реконструкції, функціоналізм, архітектурні моделі (матриці), когнітивні операції.
RECONSTRUCTION PHENOMENON IN AXIOMATIC AND ANTHROPOLOGICAL FUNCTIONALISM
In the article the phenomenon of reconstruction from the positions of functionalism is examined, which is understood, on
one hand as methodical procedure realization of cognitive operations analysis of different types and varieties of man activity,
and on the other hand, as theoretical-methodological problem related to the study of the language mode and conceptual view of
the world as difficult architectural models (matrixes) of philosophical sense of existence through the prism of anthropocentric,
text-discursive and cognitive-linguistic comparative dominant of modern linguistics.
Keywords: the reconstruction phenomenon, functionalism, architectural models (matrixes), cognitive operations.
ФЕНОМЕН РЕКОНСТРУКЦИИ В АКСИОМАТИЧЕСКОМ И АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОМ ФУНКЦИОНАЛИЗМЕ
В статье рассматривается феномен реконструкции c позиций функционализма, под которым понимают, с одной стороны, методическую процедуру осуществления когнитивных операций анализа разных типов и видов деятельности человека, а из другого, – теоретико-методологическую проблему, связанную с изучением уклада языковых
и концептуальных картин мира как сложных архитектурных моделей (матриц) философского смысла существования сквозь призму антропоцентрической, текстолого-дискурсивной и когнитивно-лингвокомпаративной домнанты
современной лингвистики.
Ключевые слова: феномен реконструкции, функционализм, архитектурные модели (матрицы), когнитивные
операции.

Теорія семантичної лінгвістичної реконструкції, яка була популярною у 60-70-х роках ХХ ст. і займалась здебільшого компонентним розкладанням значення слова (іншими словами – реконструкцією значення слова) відповідно до
контекстуальних, ситуативних чинників його функціонування, набуває іншого розуміння під впливом функціоналізму,
розвинутого на основі женевської, празької, лондонської та голландської лінгвістичних шкіл і логічно доведеного до аксіоматичного функціоналізму (Axiomatic Functionalism) [40].
Аксіоматичний функціоналізм був сформульований на базі шести основних постулатів ядерної лінгвістичної теорії
(core-linguistic theory), проголошених на 3-му Міжнародному колоквіумі у Франції (Saint-Flour) 1976 року:
1. All features in semiotic sets are functional (Усі властивості семіотичної направленості/течії – функціональні), що вказує на семіотичну єдність.
2. Semiotic systems contain simple and may contain complex unordered or complex ordered signa and figurae / Семіотична
система включає прості, а також може включати комплексні невпорядковані / впорядковані надписи та непозначувана
складова позначуваного – знаку) – це найвагоміша аксіома базової теорії семіотичної системи.
3. Figurae may have para-cenotactic features and signa may have para-syntactic features (Непозначувана складова позначуваного – знаку може мати пара-фонологічні властивості, а надписи – пара-синтактичні особливості).
4. All semiotic systems contain sentences (Уся семіотична система включає речення).
5. There may be a many-to-one relation between cenetic form and cenological form (alloceny) and between cenological form
and signum (allomorphy – alternation in the forms that realize morphological or lexical units), and vice-versa (homophony – forms
which are homonyms, at least phonetically and homorphy respectively) (Між фонетичною і фонологічною формами, а також
між фонологічною формою та знаком (аломорфія – чергування у формах, які реалізують морфологічні або лексичні одиниці), та навпаки (гомофонія – форми, що є гомонімами фонетично та морфемно).
6. Signa may be realized an unlimited number of times (in actual communicatio), each resulting utterance denoting a denotatum
which may belong to a potentially infinite denotation class (Надпис можна сприймати необмеженою кількістю разів (у актуальній комунікації); кожне висловлювання, в якому позначуване вказує на предмет, що належить до потенційно інфінітивної денотативної групи – буквального значення символу, визнається більшістю людей у певній культурі) [40, pp. 15–46.].
Якщо в 20-40-х роках ХХ ст. структуралізм зорієнтував увагу мовознавців на внутрішній системний аналіз мови (як
готового продукту), пошуки об’єктивного наукового методу синхронного опису мовних явищ та спроби систематизації явищ різних мовних рівнів, а його основа – структурний метод забезпечив виявлення структури як відносно стійкої сукупності відношень та визнання методологічної первинності/примату відношення над елементами в системі [26,
c. 157–164], а формалізм доводив домінування форми над змістом (без урахування зовнішнього впливу) та необхідність
лише формальної реконструкції феномену узгодження (agreement) незалежних властивостей щонайменше двох доменів
(морфосинтаксичної структури і дискурсу репрезентації) та системності їх внутрішніх зв’язків [34], то у функціоналіз© О. О. Черхава, 2015
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мі увага лінгвістів зосереджена на а) розробці наукової методології, що передбачає сприйняття об’єкта в його взаємодії
із середовищем як діяльності» [24, с. 648], б) формулюванні різних способів пояснення (а не винятково законів/теорій)
лінгвістичного аналізу, для якого характерні функції елементів вираження, а не самі елементи [10, с. 239–320], а також
на в) вивченні мови як «інструмента взаємодії людей, у центрі якого перебувають засоби, що використовує мова для
ідентифікації ситуації (та її учасників) у дискурсі [33, pp.15–25]. Лінгвісти все частіше починають займатись «описом
мови в термінах типів мовленнєвої діяльності та типів конструкцій, що в ній використовуються […], і намагаються лише
констатувати взаємодію синтаксису, семантики та прагматики» [10, с. 239].
Про нові завдання типології у реконструкції мовних утворень і самої мови у цей період пише Джон Джозеф: «1970-і
та 1980-і […] – це період, коли здобутки універсальних типологічних праць надали нової форми діахронічному аналізу та
реконструкції; із 70-ми роками пов’язана декада формулювання гучних теорій, а з 80-ми – уже конфронтація цих теорій у
зв’язку з представленням нових даних, що похитнуло їх однозначність. Кінець 80-их – це час подивитися вперед відповідно до нових трендів (trends)» [36, pp. 200–209]. Цю тенденцію прокоментував Бернард Комрі: «Якщо вважати типологію,
практично і теоретично (empirical and theoretical) наукою про зразки, властиві багатьом мовним змінам (pattern of crosslinguistic variation), то вона може дати відповідь на важливі для історичної лінгвістики питання, особливо в період бурхливого розвитку (at the time-depths) здійснення реконструкцій […]. Навряд чи буде значна типологічна різниця у реконструкції живої мови (human language), якою колись розмовляли і розмовляють донині. Типологію можемо використовувати і
як підтвердження […] представленої реконструкції, розкриваючи аналоги у засвідчених мовах (attested languages), і як
аргумент проти конкретної реконструкції, показуючи, що існують обидва – науково-теоретичні (principled) або винятково
практичні (empirical) аргументи щодо того, чи реконструкція відображає […] мовні типи» [30, р. 95].
Відсутність самого терміна «реконструкція» у лінгвістичних дослідженнях формального функціоналізму – етапу
вивчення формального опису різноманіття функцій мови та мовлення, частин висловлювань, «протиставлення одна одній
однорідних поняттєвих або граматичних величин» [11, c. 20–21], відштовхуючись від «принципу протиріччя, який співвідносив функцію з об’ємом використання цих форм» [10, c. 131–132]), зумовлює звернутися як до найбільш консервативного його прояву [37], так і до досліджень основних представників функціональної граматики Майкла Олександра Кірквуда Холлідея, який уважав, що «текст – це мовне утворення, у центрі якого перебуває граматика, що дозволяє здійснити
процес вербалізації, який лежить в основі інтерпретації значень» [35, pp. 31–32], глобальної теорії про «функціональний
характер мови як засобу соціальної взаємодії (аналогічної до референціально-рольової граматики)» [31; 42], «орієнтації на
опис закономірностей і правил функціонування граматичних одиниць, що беруть участь (у взаємодії з одиницями різних
рівнів мовної системи) у передачі змісту висловлення […], опис функцій мовних засобів не тільки в напрямку від засобів
до функцій, але й від функцій до засобів» [3], на аналіз функціонального діапазону конкретної форми прояву суб’єктивної
модальності на різних рівнях мовної системи [4, с. 53–87].
У зв’язку з таким підходом можемо припустити, що тогочасна реконструкція забезпечила формулювання а) базових
теоретичних понять, що формують архітектоніку мови (architecture of language): осі/axis, багаторівневість/розшарованість/
stratification, конкретизацію/instantiation, метафункцію/metafunction, композицію/composition, та можливість дослідження
конкретних поняттєвих і граматичних категорій аналізу тексту, (категорій модальності, аспектуальності, часової локалізації, таксису (зв’язку двох предикативних одиниць з точки зору (способу дієслова, особи, часу)), посесивності, темпоральності, аугментативності (градуальності), суб’єктності, об’єктності), а також принципів функціонування одиниць функціонально-семантичних полів у межах окремої поняттєвої категорії, що існує в мисленні як відбиток структурованого знання
про відповідний фрагмент дійсності [8]. Синонімічним до терміна Віля Матезіуса «актуальне членування» з’являється
дескрипція «функціональна перспектива речення» [32].
У комунікативному функціоналізмі (вивчення мови як живого організму, представленого у відповідних актах комунікації: зв’язку мови із її носієм та середовищем функціонування; ролі мови як системи комунікації, а не численного
структурного опису речень [24]), явище реконструкції було пов’язане з вивченням «концепцій у науках про людину» [39,
с. 2], з виявленням «комунікативної структури висловлювання» [21], з «експлікацією суб’єкта мовлення на різних рівнях
мовної структури» [11], з «топікально-фокусною артикуляцією» [22], з «темо-рематичним членуванням» тощо [14].
Сучасне бачення «лінгвістичної реконструкції» як поліпарадигмальної теоретико-методологічної проблеми пов’язане з
міждисциплінарним підходом до аналізу устрою мовних і концептуальних картин світу як складних архітектурних моделей
/ матриць філософського смислу дискурсу і зумовлене такими домінантними лініями розвитку лінгвістичної науки загалом:
1. Антропоцентричної домінанти, з позицій якої вивчення мови здійснюється з метою пізнання її носія (мови як
продуктa людської діяльності) [7], а реконструкція стає теоретичним підґрунтям і методологічним інструментом у витлумаченні «мовної свідомості (індивіда, колективу, етносу) як стрижня мовної особистості (колективної, індивідуальної),
яка дозволяє по-новому інтерпретувати процеси і тенденції розвитку літературних мов у конкретну історичну епоху з
урахуванням «людського» чинника».
2. Текстолого-дискурсивної домінанти, де термін «реконструкція» пов’язують безпосередньо з:
– аналізом усної народної творчості (фольклорних текстів) [5];
– ретроспективною трансформацією, що відбувається як «будь-яка реконструкція процесу, який колись реально мав
місце і завжди замінюється його моделлю, породженою свідомістю учасника мовленнєвого акту» [17];
– контекстуальним відновленням у риториці/contextual reconstruction in rhetoric, тобто реконструкції «загального контексту (текстових мотивів), яка дає змогу визначити референцію; як правило, реконструкції підлягають різні текстові мотиви [29];
– етимологічним аналізом та самими прийомами реконструкції слів та їх значень як компонентів фраз, що відображають фрагменти тексту (зокрема і фразеологічних одиниць), оскільки фрагменти прото-текстів дають зразки індоєвропейського синтагматичного мовного рівня (word-level syntagmatics), що охоплює не поєднання реконструйованих ізольованих слів, а відтворених цілісних фрагментів тексту, вказуючи на етимологічну ідентичність фрази/висловлювання […..];
це допомагає широко висвітлити духовну культуру епохи із її особливим світоглядом/сприйняттям/розумінням людей,
бачення різних релігійних феноменів у суспільстві [9, p. 382–383];
– розумінням «тексту як дискурсу», де з’являється орієнтація на «створення моделей на основі реконструкції презумпції інтерпретатора-лінгвіста, що дозволяє ретроспективно конструювати смислові побудови автора тексту (адресанта) і
адресата» [2, с. 276];
– методичним етапом «вияву діалогічних відношень тексту з особистістю адресата, його свідомістю, установками,
інтерпретантою; значимості тексту для епохи його рецепції […], яке стає можливим за умови реконструкції вбудованої у
текст програми адресованості» [23];
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– механізмом «перенесення тексту» з однієї історичної епохи в іншу; термінологічно дублетним до поняття «реконструкція тексту» у цьому випадку вважаємо словосполучення «трансмісія тексту» (від англ. to transmit «to cause to pass
or be conveyed through space or a medium» [44, p.1255]);
– поняттям «герменевтичного кола» (за Ф. Шлейєрмахером) як «своєрідної метафори, покликаної описувати продуктивний рух думки герменевта в рамках техніки герменевтичної реконструкції […], яка є механізмом людського розуміння
і діє на різноманітних рівнях» [28, с. 150–165].
3. Когнітивної домінанти, де на перший план виходить людська пізнавально-мисленнєва діяльність як операція породження та сприйняття мовлення; де структура репрезентації знання зображується схематично, а метод концептуального
аналізу передбачає «реконструкцію когнітивних механізмів індивідуальної чи колективної свідомості, які опосередковують формування й упорядкування знань про об’єкти дійсності та результати внутрішнього рефлексивного досвіду […],
моделювання й опис концептів і векторність – від думки до слова (а при семантичному аналізі – від слова до думки), від
знань до знака» [25, с. 7].
Перші когнітивні процеси та їх семіотику «щодо мовних процесів і пам’яті […] розглядали як припущення про наявність активної реконструкції у пам’яті і представлення цілого повідомлення як знака […]. Уся парадигма дослідження побудована на вивченні активної реконструкції вербального повідомлення з точки зору семіотичної репрезентації у
пам’яті […], а відмінність між оригіналом та реконструйованим повідомленням представлено як напрям емпіричного
спостереження у цій парадигмі» [41].
Подальші лінгвокогнітивні студії термін «реконструкція» починають розглядати у тісному зв’язку з його лінгвокомпаративним розумінням (А. В. Корольова), зокрема, як а) когнітивно-зорієнтовану переробку концепту як діахронного
феномену (аналіз механізмів метафоричного світосприйняття та інтерпретації просторової, силодинамічної й інших образотворчих систем у мові) [12]; б) процедуру верифікації семантичної реконструкції тексів для виявлення механізму
текстотворення, зокрема ідіо- та колективних (фольклор, казки і легенди, танці і пісні, сакральні тексти та ритуали,
ремесла) когнітивних матриць творчості [5]; в) аналіз «світосприйняття письменником слова та експлікації концептуального змісту його творів» [13].
Найновіші дослідження цього феномена представлені у працях А. В. Корольової, яка заявила про формування нового напряму в лінгвістиці – когнітивної лінгвокомпаративістики (термін А. В. Корольової). Зокрема вона зазначає, що
сьогодні спостерігається «тенденція до еволюції терміна реконструкція – від вузького його розуміння у класичній індоєвропеїстиці як відновлення прамовних форм і станів до широкого – як теоретико-методологічної проблеми вивчення реконструкції структур первісної (міфологічної) і сучасної свідомості, сформованої на основі теорії категоризації, теорії менталізації, когнітивного моделювання» тощо [15, с. 95]. Дотичними до її поглядів є праці Любові Петрівни Дронової та ін.
Ще ширшого теоретико-методологічного тлумачення термін реконструкція набув у зв’язку з вивченням різних
типів картин світу: мовної, концептуальної тощо. Навіть уже в науковий обіг поступово вводяться дескрипції: «реконструкція мовної картини світу продуцента реципієнтом» [19], «реконструкції індивідуальної картини світу на базі лексичної структури тексту» [27]; Зроблено спроби розмежувати процедуру реконструкції від методики моделювання в художньому творі (на матеріалі трагедій В. Шекспіра) [20].
Як бачимо, поняття «лінгвістична реконструкція» зазнало еволюції: від примітивного інтуїтивного розуміння відтворення первинних коренів слів у вузькому його розумінні (зокрема методичного прийому порівняння звукових та морфологічних систем мов, граматичних та синтаксичних відповідностей), до теоретико-семантичних законів стану схожості
генетично споріднених мов, процедури когнітивних упізнавальних процесів діяльності людини, – до сучасного широкомасштабного теоретико-методологічного підходу до трактування філософського (у нашому дослідженні релігійно-філософського) смислу буття.
У цьому контексті термін «релігія» осмислюємо крізь призму реконструкції філософського способу мислення (відтворення) зв’язку з Богом, який також еволюціонував – від первісного вірування у карму, релігійного світогляду ХVІ – ХVІІ
століття, коли «тогочасна наука всю свою увагу зосереджувала на доведенні Його буття та створенні Ним світу з нічого»
[18] – до антропоцентричного пояснення трансперсонального Буття [1].
Спираючись на ці постулати, припускаємо, що широкоформатне релігійне вчення загалом та релігійно-популярне
зокрема неможливо реконструювати як набір обов’язкових та факультативних його елементів. Для цього необхідним є
застосування когнітивно-матричного аналізу в його поєднанні з порівняльно-історичним методом. Термін «реконструкція» тут є і теоретичним підґрунтям і інструментом пошуку побудови теолінгвістичної матриці релігійно-популярного
дискурсу [16].
Поняття «матриці» (запозичене в лінгвістику як математичний об’єкт для запису даних) розглядаємо як модель/схему
на всіх рівнях глибини розуміння (свідомого та несвідомого) того, що ми спостерігаємо. Наприклад, реконструкція матриці релігійно-популярного дискурсу, в основу якого покладено популяризацію релігійного вчення серед соціальних груп
для залучення до християнської віри шляхом формування багатоаспектного релігійного знання та здійснення релігійного впливу не маніпулятивним методом, а переконанням – шляхом адаптації/спрощення релігійної біблійної інформації
(текстового скорочення, усного роз’яснення та/або використання візуальних засобів (образів), що створюють особливу
релігійну естетику – чуттєве пізнання світу, не утилітарне, споглядальне або творче ставлення людини до релігійної
дійсності) [26], передбачає відтворення глибинного смислу релігійних текстів, що популяризуються (релігійно-агітаційного та релігійно-інформативного характеру), та механізмів їх актуалізації під час сприйняття (як дискурсних утворень).
Зважаючи на те, що англомовний, німецькомовний й україномовний релігійно-популярний дискурс не обмежений
одним віросповіданням, проте з наголошенням на залученні власне до християнської віри, то можемо припустити, що
матриця кожного із дискурсів буди мати свою модель: а) протестантську, б) католицьку та в) православну. Якщо ядром
матриці (те, на основі чого вибудовується дискурс) виступають взаємопов’язані архітектонічні складники – релігійні тексти, в основі яких закладено особливий смисл релігійно-філософського віровчення, виражений низкою відповідних сліввербалізаторів метафоричних концептів та стереотипів, що підлягають реконструкції, то периферійним її наповненням
є способи популяризації християнського вчення, оскільки кожній релігійній культурі властивий свій рівень релігійної
агітації, тоді як іншій, – навпаки, – рівень інформування.
На основі когнітивно-матричного підходу (за М. М. Болдирєвим) до вивчення мовно-культурних феноменів і визначення tertium comparationis як коректної основи зіставлення, спробуємо реконструювати текстотвірні потенції біблійної
цитати та визначити її роль у формуванні теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу в англійській, німецькій та українській мовах. Припускаємо, що біблійна цитата може функціонувати як знакове кодування релігійно-образно-
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го творення та як особливий християнський прото-текст, якому властива особлива мова (unattested language) і який під
впливом історичних подій та механізмів його менталізації у свідомості вірян- реципієнтів – носіїв англійської, німецької
та української мов може набувати нового контекстуального значення. Широкоформатне знання, представлене у вигляді
матриці релігійно-популярного дискурсу, містить основний смисл, закладений у всіх його текстах у біблійній цитаті – ЗАЛУЧЕННЯ ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ, яка підлягає реконструкції через механізми метафоризації базових концептів:
1) праведне життя на землі, 2) очищення (через любов до ближнього, батьків та народу), 3) наслідування вчення Ісуса
Христа, 4) каяття, 5) прохання про допомогу, 6) формування сили й небайдужості. В кожній з цих моделей проявляється
певний(і) релігійний(ні) смисл(и)/мотив(и): вибір людиною правильного шляху; бути люблячим та дбайливим до ближніх;
бути розумним у ставленні до оточуючих; бути добрим сім’янином; вміти прощати; жити відповідно до проповідування Ісуса Христа – служити людям; заклик грішних до покаяння; звернення до Господа з проханням допомогти; жити без страху
(з Божим супроводом) і бути сильним; цінувати те, що маєш (власне здоров’я, сім’ю, єдину країну); прагнути до кращого
майбутнього, які по-різному вербалізуються у текстах релігійно-агітаційного та релігійно-інформативного характеру.
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СЕМАНТИКА «ECONOMY» – COLLOCATION IN DISCOURSE
Семантикa «economy» – колокації у дискурсі
У фокусі даного дослідження – лексична та функціональна семантика лексеми ‘economy’, домінантного репрезентанта концептосфери ‘economy’. Згідно нашої гіпотези, компонентна структура значення окремого слова, зареєстрована у словнику, стабільна, радше статична, незмінна, проте, на рівні коллокації, речення, тексту та дискурсу компоненти значення стають рухливими, що викликає пересуви у семантичній структурі лексеми та пересуви
складових у структурі лексико-семантичного поля.
Ключові слова: колокація, структура фрази, етимологія, компонент значення, лексична семантика, функціональна семантика, валентність, концепт, дискурс.
SEMANTICS OF «ECONOMY-COLLOCATION» IN DISCOURSE
The lexeme in use actualizes one of the components of its meaning preconditioned by the author’s intention, its distribution, and discourse register – the factors causing a shift in the semantic structure of the lexeme. Eventually, there may be some
reshuffling in the structure of the LSF. We believe that lexical semantics gradually develops into functional semantics to be
capped with discourse semantics.
The object of our research is lexical and functional semantics of the lexeme economy, a dominant representant of the conceptual system of ‘economy’. Today the range of fields of study exploring, registering and describing the economy or a part
of it, includes social sciences such as economics, as well as branches of history (economic history) or geography (economic
geography). Our hypothesis is that the componential structure of separate words is stable or rather static, unchangeable and
registered in various classifications, whereas on the level of collocation, sentence, text fragments, and discourse the components
of the lexeme meaning become movable and dynamic stimulating shifts in the semantic structure of the lexeme itself and the LSF
structure. Therefore our investigation of the given lexeme is multilateral to reveal a complex character of the concept. The difference between the lexical and functional semantics of the lexeme ‘economy’ lies on the levels of word, collocation, utterance,
and discourse. The data is retrieved from the English encyclopedic dictionaries and text fragments from the British National
Corpus based on versatile discourse registers. The first step of the research is to reveal primary components in the meaning of
economy and their dynamic development from Greek to Modern English. The second step of the research is to definel distributional characteristic features of the lexeme ‘economy’ and specify its components actualized in a certain distribution. The third
step reveals a dynamic character of economy-collocations in discourse typology: NP → Adjunct (Noun, Adjective, Adverb,
Verbal + Head Word (ECONOMY) can produce an unlimited number of collocations due to expanding Adjunct.
Key words: economy-collocation, concept, etymology, phrase structure, adjunct, head word, component, lexical semantics, functional semantics, valency, discourse.
Семантика «economy»- коллокации в дискурсе
В центре настоящего исследования – лексическая и функциональная семантика лексемы ‘economy’, доминантного репрезентанта концептосферы ‘economy’. Согласно нашей гипотези компонентная структура значения отдельного слова, зарегистрированного в словаре, статическая, однако, на уровне коллокации, предложения, текста
и дискурса компоненты становятся подвижными, что вызывает их передвижение в семантической структуре
лексемы и передвижение составляющих в структуре лексико-семантиского поля.
Ключевые слова: коллокация, структура фразы, этимология, компонент значения, лексическая семантика,
функциональная семантика, валентность, концепт, дискурс.

INTRODUCTION. Lexical semantics is the branch of semantics that studies the meanings and relations of words. The level of
the suggested investigation must be word or word collocation and we shall have a lexical-semantic classification with its hierarchy
or taxonomy, wherein the positions of all its constituents are fixed. Evidently, there is a conflict between the lexeme in the LSF
(static) and the same lexeme in use (dynamic) in text or discourse. Ray Jackendoff points out that the act of communication presents
two conflicting desiderata. One goal is to get the meaning across with a minimum of physical effort on the part of both speaker and
hearer. This creates a pressure towards brevity and abbreviation. But another goal is to convey the meaning as clearly as possible,
which creates a pressure towards length and redundancy. Individual speech acts as well as the grammatical structure of languages
reflect the tension between these two goals [11, p. 36].The fact is that the lexeme in use actualizes one of the components of its
meaning preconditioned by the author’s intention, distribution, and discourse register – the factors causing a shift in the semantic
structure of the lexeme, cf.: [8, p101–104]. Consequently, there may be some reshuffling in the structure of the LSF. We believe that
lexical semantics gradually develops into functional semantics to be capped with discourse semantics.
The object of our research is lexical and functional semantics of the lexeme economy, a dominant representant of the conceptual
system of ‘economy’. Today the range of fields of study exploring, registering and describing the economy or a part of it, includes
social sciences such as economics, as well as branches of history (economic history) or geography (economic geography). Practical
fields directly related to the human activities involving production, distribution, exchange, and consumption of goods and services
as a whole, range from engineering to management and business administration to applied science to finance even more basic
concepts. [Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006].
Therefore our investigation of the given lexeme is multilateral to reveal a complex character of the concept. The difference
between the lexical and functional semantics of the lexeme ‘economy’ lies on the levels of word, collocation, utterance, and
discourse. The data is retrieved from the English encyclopedic dictionaries and text fragments from the British National Corpus
based on versatile discourse registers.
Our hypothesis is that the componential structure of separate words is stable or rather static, unchangeable registered in various
classifications, whereas on the level of collocation, sentence, text fragments, and discourse the components of the lexeme meaning
become movable and dynamic stimulating shifts in the semantic structure of the lexeme and the LSF structure. A three-step
investigation algorithm gives a dynamic description of functioning ‘economy’-collocations in discourse, wherein the
© Valeriy V. Mykhaylenko, 2015
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DISCUSSION. In the conceptual semantics authors try to describe understanding of the world view by means of linguistic
units [11, p.19; 14; 16, p.409-441], cf.: according to functional role semantics, the meaning of a MENTAL REPRESENTATION
is its role in the cognitive life of the human, for example, in perception [The MIT Encyclopedia of Cognitive Sciences]. It is an
extension of the well-known «use» theory of meaning, according to which the meaning of a word is its use in communication
and more generally, in social interaction.The meaning of a word or a sentence is not an independent object in the world. It must
be a mental picture stored in a speaker’s mind linked to a long-term memory. And the meanings of words must conform to what
is known about human categorization, i.e. the ‘meaning’ associated with a word in any given utterance appears to be, in part, a
function of the particular linguistic context in which it is embedded [4, p. 491–534; see also:5]. The lexeme economy must share
a common component with other lexemes actualizing different concepts in the conceptual system, cf.: Ludwig Wittgenstein’s
suggestion is that the word understood in terms of «family resemblance» [23, p.26].
Thomas Herbst says that valency theory originated in the work of the Lucien Tesnière, in whose theory of dependency grammar
valency plays a considerable role [10, p. 265-351]. However, the main impetus for the development of valency theory as such
came not so much from work within dependency grammar as from foreign language teaching. The publication, in 1968, of the first
Valency Dictionary of German verbs, the Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben, by the two German linguists
Helbig and Schenkel marks an important step in the development of the theory. Numerous theoretical publications, especially those
by Gerhard Helbig [9, p. 31-49], Wilhelm Bondzio [3, p. 85-103], Klaus Welke [21], and others have established it as arguably the
most widely used model of complementation within German linguistics and have resulted in the publication of valency dictionaries
not only for German, but also for languages such as French Rumanian and Latin, see a comprehensive description of «Dependency
and Valency: An International Handbook of Contemporary Research» edited by Vilmos Ágel in 2006 [1]. Primarily, valency
referred to the capacity of a verb to take a specific number and type of arguments (noun phrase positions) though most parts of
speech can have its valency, see: Valente Substantiven des Englischen by von Elise Randow [17].
The referred conceptual system can be defined as a large set of interrelated economic production and consumption activities
which aid in determining how scarce resources are allocated [Investopedia]. Accordingly, the prototype of ‘economy’ can be ‘wealth
(of the country). The prototype theory is in dealing with the typicality effects that were left unexplained by the classical theory.
One standard strategy is to maintain that, on the prototype theory, categorization is to be understood as a similarity comparison
process, where similarity is computed as a function of the number of constituents that two concepts hold in common. [Stanford
Encyclopedia of Philosophy 2006].
The concept economy describes the realized economic system of a country or other area, the labor, capital and land resources,
and the economic agents that socially participate in the production, exchange, distribution, and consumption of goods and services
of that area. A given economy is the end result of a process that involves its technological evolution, history and social organization,
as well as its geography, natural resource endowment, and ecology, as main factors. These factors give context, content, and set
the conditions and parameters in which an economy functions. There is a distinction, Vyvyan Evanse believes, between purely
linguistic knowledge, and the encyclopaedic [4, p. 499]. The fact is that Jens Allwood has an opposite position that there is no
principled distinction between lexical and encyclopaedic knowledge, a position that is hard to maintain [2, p. 29–66]. In the English
world view the concept ‘economy’ is defined as «the system of production and distribution and consumption, see the definition
of the concept: 13, p.221-230]. As a market economy it differentiates the following subconcepts: private enterprise, laissez-fair
economy, free economy; as a system it is also characterized by industrialism, black economy and and it consists of sectors and it has
a scheme; the opposite of market economy is non-market economy, state capitalism, and state socialism. Both components market
economy and non-market economy can organize a new subconceptual system mixed economy. Likewise ‘subconcept’ defined here
can form a conceptual subsystem as a construct for the research purpose [see: Visual Thesaurus].
INVESTIGATION. The first step of the research is to reveal primary components in the meaning of economy and their dynamic development from Greek to Modern English. The lexeme ‘economy’ of 1530s «household management» originated from
Latin oeconomia in its turn it developed from Greek oikonomia «household management, thrift,» consisting of two elements: oikonomos «manager, steward» and oikos «house» (cognate with Latin vicus «district,» vicinus «near,» see: Old English wic «dwelling,
village;» see villa) + nomos «managing,» ß nemein «manage». The component of «wealth and resources of a country» (short for
political economy) is registered in 1650s [Oxford English Dictionary]. Here is a semantic development of the Modern English
lexemes revealing changes and in the life of human and the society [see the anthropocentric approach to the conceptual analysis
of lexemes: 5]:
English economy [← Latin oeconomia ← Greek o- nomosikonomia] ← Old English wic «dwelling, village» + nomos «managing» → Early English economy «wealth and resources of a country» (1650).
The second step of the research is to reveal distributional characteristic features of the lexeme economy and specify its
components actualized in a certain distribution. Primarily the referred components are actualized in the lexeme distribution, valency
or combinability concern syntagmatic relations revealing co-occurrence with similar units on the horizontal plane. The lexeme
economy is used as the head word of the collocation under research. According to Thomas Herbst, the syntactic valency of a word
can then (provisionally) be defined as the number of complements the verb predicator takes. At the level of form, the valency of a
predicator is seen in terms of the complements that a predicator takes. This involves: quantitative syntactic valency, which refers to
the number of complements a predicator can take, and qualitative syntactic valency, which refers to the formal character of these
complements. At the level of semantics, the valency of a predicator is seen in terms of the arguments that a predicator takes. This
involves: quantitative semantic valency, which refers to the number of arguments a predicator can take and qualitative semantic
valency, which refers to the character of these arguments. In many cases, numerical syntactic valency and numerical semantic
valency coincide. Since a considerable amount of research has been carried out on the argument structure of predicators – ranging,
e.g., from Charles Fillmore’s (1968) case grammar approach [6] to Liliane Haegeman’s outline of argument structure [7, p. 39–41],
their description is concerned with syntactic valency. Nevertheless, our object of study is a linguistic sign which consists of one or
more morphemes as adjuncts [see: 19, p. 507–530] of the head word.
We selected 100 samples from10447 text fragments from the BNC 100 ml word forms and we have the following structural
characteristic of the concept economy in the typology of Modern English discourse. Since the number of possible collocations [see a
discussion on the term: 12, p.231-240; 18, p.115] may be unlimited [see: The British National Corpus] and the speaker cannot store
them all in his/her head. There are «formation rules specify how lexical items are to be combined into larger units, and how these larger
units in turn are combined into still larger units. Phrase structure rules are the prototypical formation rules [11, p. 39–41]:
Noun (ECONOMY)
NP →Adjunct + Head Word (ECONOMY)
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NP → Adjunct + Adjunct + Word (ECONOMY)
NP → Adjunct + Adjunct+ Adjunct + Word (ECONOMY)
The concept is mostly represented by two constituent collocations consisting of the head word (noun economy) and the adjunct
represented by nominal parts of speech –nouns in the common case, nouns in the genitive case; adjectives in the positive or
comparative degree; present participles or past participles; and adverbs in the sentence. The verb + noun (economy) will be an
object of our next research.
The third step is to describe the structure and semantics of economy-collocations in the typology discourse of Modern English.
Collocation is concerned more with syntagmatic relation. A collocation is two or more words that often go together. The
importance of syntagmatic relation was stressed by Walter Porzig [15, p.70–97]. There are two kinds of collocation: lexical
collocation ( open class + open class) and grammatical collocation ( open class + closed class). In the present investigation the
collocation with verbs are not in our focus. A collocation is two or more words that often go together. There are about six main
types of collocations: adjective+noun, noun+noun (such as collective nouns), verb+noun, adverb+adjective, verbs+prepositional
phrase (phrasal verbs), and verb+adverb. In our case there is a collocation consisting of the noun economy as the head word and the
adjunct which may be represented by one word or a number of words:
1. NP → Adjunct + Head Word (Economy, n.)
1.1. NP →Adj +N: British economy (260), political economy (196), local economy (157), rural economy (104), international
economy (74), domestic economy (73), global economy (41), open economy (31), socialist economy (17), real economy (14), strong
economy (12), successful economy (8), sagging economy (2), criminal economy (2), genuine economy (2), Dutch economy (2);
1.2. NP → N + N: market economy -450, world economy (217), UK economy (169), peasant economy (70), US economy (69),
fuel economy ( 69), family economy (26), West Midland economy (25), enterprise economy (16), command economy (14), service
economy (14), Northern Ireland economy (14), cash economy (11), household economy (10), plantation economy (9), South
African economy (7), information economy (4), export economy (4), barter economy (4), island economy (3), remittance economy
(2), upland economy (2), curricular economy (1);
1.3. NP → Ng.c. + N: region’s economy, country’s economy, Ghana’s economy, Zimbabwe’s economy, Sheffield’s economy
with the frequency = 1;
1.4. NP → P1 + N: flourishing economy, growing economy, expanding economy, changing economy, enterprising economy
(4);
1.5. NP → P2 + N: mixed economy (106), planned economy (36), managed economy (13), public economy (13), depressed
economy (6), intergrated economy (6), industrialized economy (4), shattered economy (3), unbalanced economy (2), unbalanced
economy (2), the following units have the frequency =1: shattered economy, frozen economy, united economy, balanced economy,
sustained economy, deformed economy, collectivized economy, monetized economy, advanced economy.
The collocations like market economy (450), British economy (260), world economy (217), UK economy (169), political
economy (196), local economy (157), rural economy (104), peasant economy (70), US economy (69) of the NP → N + N
distributional model are the most frequent in the English discourse
The following collocations can prove the thesis that the NP →Adjunct + Head Word (Economy, n.) formula became a matrix
of the three constituent collocation formula: NP → Adjunct 2 + Adjunct 1 + Head Word (Economy,n.), for instance:
2. NP → Adjunct 2 + Adjunct 1 + Head Word (Economy, n.)
2.1. NP → Adj+ N + N: old moral economy, worst false economy, rich peasant economy, free market economy;
2.2. NP →P1 + N + N: expanding post-war economy;
2.3. NP → P2 + N + N: controlled market economy, sophisticated functionalist economy;
2.4. NP → P2 +Adj + N: troubled British economy;
2.5. NP → Ng.c. + Adj + N: Danzig’s fragile economy;
2.6. NP → Adj [Adv + P2] + N: lightly-taxed economy; high-paid economy;
2.7. NP → Adv + P1 + N: fast-changing economy, low developing economy;
2.8. NP →Adv + Adj + N: essentially agricultural economy, fully global economy;
2.9. NP → P1 + P1 + N: flagging developing economy;
2.10. NP → Adj + P2 + N: modern industrialized economy, successful modern economy;
2.11. NP →Adj + N+ N: agricultural export economy, free market economy, actual market economy; private enterprise
economy, short term economy, good fuel economy, better fuel economy, greater fuel economy, free-money economy: agricultural
export economy;
2.12. NP → Adj+ P2 +N: present mixed economy;
2.13. NP → P2 + Adj + N: unified global economy;
2.14. NP → Nc.c. + P2 + N: government initiated economy;
2.15. NP → Ng.c. + Adj +N: Britain’s sick economy;
2.16. NP → Ng.c. + P2 +N: Britain’s shattered economy;
2.17. NP → Ng.c. + P1 +N: El Salvador’s ailing economy;
2.18. NP → Adj + N + N: permanent arms economy;
2.19. NP → N + Adj + N: consensus political economy;
2.20. NP → P2 + Adj + N: advanced industrial economy;
2.21. NP → Adj+ Adj + N: successful rival economy, new European economy, Modern Japanese economy diverse rural
economy, viable local economy; major industrial economy, international political economy, orthodox political economy;
2.22. NP →Adj + N + N: private enterprise economy, new commodity economy;
2.23. NP → P2 + Adv + N: incorporated privately economy;
2.24. NP → Adv + P2 + N: increasingly internationalized economy;
2.25. NP →P1 + Adj + N: self-regulating free economy;
2.26. NP → Adj + Conj. + Adj + N: complex and independent economy, efficient and productive economy.
The structural analysis highlights that the formula NP →Adjunct + Head Word (Economy, n.) also serves to be a matrix
generating three and more morphemes collocations with the head word economy, see also:
3. NP → Adjunct3 + Adjunct 2 + Adjunct 1 + Head Word (Economy, n.)
3.1. NP → Adv+ Adj + N + N: largely self-sufficient subsistence economy;
3.2. NP →Adv + P2 + P2+ N: so called mixed economy;
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3.3. NP → Ng.c. + Adj + P2 + N: Russia’s former planned economy;
3.4. NP → Adj + Adj + Adj + N: great financial spatial economy;
3.5. NP → Num + Adj + Adj + N: second most important economy;
3.6. NP → Adj + N + P2 + N: more market-oriented economy;
3.7. NP → P2 + P2 + Adj + N: congested overheated local economy.
Again the adjunct in the first position before the head word points out its gradual semantic merging with the head word, for
instance, market economy, mixed economy, local economy, planned economy, free economy, industrial economy, etc.
The thing is that words may have more specific meanings in a particular collocation, for instance, economy – (1) the
management of household or private affairs; (2)the structure or conditions of economic life in a country, area, or period; and (3)
thrifty and efficient use of material resources [Advanced Learner’s Dictionary ]. James Pustejovsky addresses the problem of
the «multiplicity of word meaning»; that is, how we are able to give an infinite number of senses to words with finite means [16,
p. 409–441]. It seems difficult to decide whether the collocation is or is not semantically determined, because the meaning of one of
the collocated terms seems to depend on collocation and the collocation meaning is contextually dependable. The precise semantic
contribution of any word is a function of the utterance context in which it is embedded,and, moreover, the sorts of (conceptual)
knowledge these lexical entities provide access to [4, p. 493].
CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES OF A FURTHER RESEARCH. Collocations may be strong or weak. Strong
collocations are where the link between the two words is quite fixed and restricted. There is a tendency of strong collocations
to develop into terminological units, e.g.: market economy, command economy, fuel economy, political economy, international
economy, world economy, especially, the adjunct must precede the headword and be marked with digit one in our investigation. Weak
collocations are wherein a word can collocate with many other words and adjuncts can be marked with digits one/two/three, etc.
The collocations actualizing the concept of economy which are selected from the British National Corpus demonstrate a
broader variety of models and semantic relationship of head word and adjuncts, for instance, ailing economy, congested overheated
economy, Russia’s former planned economy, largely self-sufficient subsistence economy, increasingly internationalized economy,
self-regulating free economy, etc.
When preparing a students’ book for economics majors the instructors may use the suggested algorithm of selecting collocations
according to frequency in the text, collocation constituent structure, and productivity of the matrix.
There is another idea for a further study of «economy collocations» to consider them as complements of the verb-predicate that
may stress the semantic relationship between the subject and the verb-predicate, between the predicate and its complement, and the
subject and verb-predicate.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТАТИВІВ-ВІДПОВІДЕЙ
У ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування констативів-відповідей у діалогічному дискурсі.
Вивчаються комунікативні інтенції адресата. Залежно від цілей і мотивів адресата виділяються асоціативно-спрямовані стратегії адресата, які реалізуються у тактиках прямої кореляції, конкретизації, узагальнення, пояснення.
Ключові слова: діалогічний дискурс, констатив-відповідь, комунікативна інтенція, стратегія, тактика, комунікація.
Features of constative reply statements functioning in the dialogical discourse
The purpose of the paper is to study the features of functioning of constative reply statements in the dialogical discourse.
The analysis of some pragmatic and semantic characteristics of the constative reply statements demonstrates that the meaning
of these constatives is characterized by some pragmatic variation and depends on the hearer’s communicative intentions. In
communication space the role of the hearer is very important. The constative reply statements define the interrelation between
the initial and reply statements and express the hearer’s attitude to the initial statement in the form of different strategies. The
hearer’s strategies are actualized by different tactics: direct correlation, particularization, generalization, clarification. The
pragmatic meaning of the constative reply statements may be actualized in direct, indirect and implicated forms of nomination.
The pragmatic variation of the constative reply statements, the organization of language material is determined by the hearer’s
intention and his social role. Special attention is given to the description of the hearer’s emotional state and his attitude to the
speaker. The analysis of the constative reply statements functioning has led to the conclusion that the variation of constative
reply statements in the dialogical discourse includes a variety of tactics and is characterized by diversity of language means.
Key words: dialogical discourse, constative reply statements, communicative intentions, strategies, tactics, communication.
Особенности функционирования констативов-ответов в диалогическом дискурсе
Статья посвящена исследованию особенностей функционирования констативов-ответов в диалогическом дискурсе. Изучаются коммуникативные интенции адресата. В зависимости от целей и мотивов адресата выделяются
ассоциативно-направленные стратегии адресата, которые реализуются в тактиках прямой корреляции, конкретизации, обобщения, пояснения.
Ключевые слова: диалогический дискурс, констатив-ответ, коммуникативная интенция, стратегия, тактика,
коммуникация.

У сучасному мовознавстві відбувається процес переорієнтації лінгвістичних досліджень на вивчення мови як інструменту впливу на співрозмовника, як динамічного процесу, який спирається на принцип діяльності і забезпечує успішне
мовленнєве спілкування, мовленнєву взаємодію.
До числа ознак, які є релевантними для опису і моделювання мовленнєвої взаємодії, належить інтенціональна структура діалогу, який є не тільки формою мовлення, а й різновидом людської поведінки [4]. Інтенціональна структура діалогу
визначає стратегії та тактики комунікантів у процесі спілкування, параметри зв’язності діалогічного тексту [2; 5, c. 89].
У статті об’єктом вивчення є репліка-відповідь констативно-констативного мікродіалогу. Актуальність такого дослідження обумовлена суттєвой роллю в комунікативному процесі констативних форм спілкування. Предметом дослідження є прагматичні й семантичні особливості констативних реплік-відповідей мікродіалогу, які спрямовані на реалізацію
тактик прямої кореляції, конкретизації, узагальнення, пояснення.
Метою статті є аналіз прагматичних аспектів констативних реплік-відповідей мікродіалогу, які спрямовані на реалізацію тактик прямої кореляції, конкретизації, узагальнення, пояснення.
Тактика прямої кореляції відображає повний збіг комунікативних інтенцій партнерів по діалогу і інформаційного об’єму
початкової репліки і репліки-відповіді. Тактика прямої кореляції здійснюється наступними видами реплік: 1) еліптичними
відповідями, які можуть висловлювати згоду зі змістом репліки-стимулу з різними модально-оціночними модифікаціями.
Основними засобами висловлювання згоди є слова-речення yes, good, all right, sure, of course certainly, absolutery, які мають
різноманітні емоційні відтінки. Зміст репліки-відповіді може бути доповнено з репліки адресанта, наприклад:
Marion: This is my house now.
Dangerfield: Absolutely (J. Donleavy).
Висловлення згоди за допомогою вказаних слів-речень може модифікуватися зверненням з вказівкою на соціальний
статус, при цьому комбінаторика звернення з різними компонентами може бути різною. Репліки-відповіді very good, very
well, yes часто містять звернення з вказівкою на соціальну роль адресанта, що можна пояснити більш нижчим соціальним
статусом адресата, наприклад:
Vine: We’re leaving now, Miss Musk.
Musk: Very good, Mr.Vine (J.Donleavy);
Слово-речення Yes може інформувати адресанта про те, що адресат готов вислухати адресанта і дає йому дозвіл на
повідомлення, підтверджує згоду на контакт, таким чином він здійснює метакомунікативну функцію:
Barre: …Dear sister in Christ I must question you.
Jeanne: Yes, Father (J. Whiting).
Інтенсифікація висловлення згоди може здійснюватися за допомогою повторення основного компоненту. Репліка-відповідь такого типу має відтінок заспокоєння:
Marion: This is my house.
Daugerfield: Of course, Marion, of course (J. Donleavy).
Ще одним засобом модифікації згоди, який може надавати висловлюванню відтінок безапеляційності підтвердження,
є вживання у репліці-відповіді компонентів з можливим використанням вигуків у препозиції:
Florence: You know we’re all forbidded to communicate with newspapers.
Nurse B /…/: Oh, yes, of course, ma’am (R. Berkeler);
2) повними реченнями, які підтверджують щось, відбивають правильність думки адресата. Такі репліки можуть включати звернення з вказівкою на соціальний статус адресанта:
Morgenhall: Mr. Fowle, I’ve worked hard for you.
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Fowle. That’s true, sir (J. Mortime).
Засобом висловлення підкресленої згоди є повтор семантичних елементів початкової репліки у репліці-відповіді. Висловлення експресивної згоди досягається комбінованим використанням засобів інтенсифікації, наприклад, паралінгвістичних засобів, підсилювальних прислівників:
Raoul /with slight pomposity/: This is a very auspicious occasion.
Esteban /heartly/: Splendid! Raoul! I entirely agree with you (N. Coward);
3) репліками-відповідями, які експліцитно відтворюють семантичний склад репліки адресанта або окремих її частин.
Повтори семантичного складу репліки адресанта можуть супроводжуватися зміною займенників, наприклад:
Marion: I’m going to leave you.
Dangerfield: You’re going to leave me (J.Donleavy).
У репліці-відповіді може мати місце повтор семантичного елемента. З повтором може поєднуватися фразеологічна
одиниця. Такий повтор містить емоційно-експресивний ефект, наприклад:
– Banello was a fool.
– He was a fool all right (E. Hemingway).
При повторній номінації у репліці-відповіді може мати місце не тільки збіг інформаційного об’єму двох реплік, але
й звуження інформації, яка представлена у репліці-стимулі з метою конкретного висловлення її змісту. Звуження інформації при переході від первинної номінації до повторної зустрічається часто і є одним із характерних елементів динаміки
діалогу Конкретизація задовольняє максиму повноти інформації [1, c. 289].
Тактика конкретизації – це тактика, яка відображає звуження інформації, яка міститься у репліці-відповіді по відношенню до інформаційного об’єму початкової репліки з метою конкретизації її змісту.
Проведений аналіз мовного матеріалу показує, що конкретизація може бути досягнута різними мовними засобами,
які в основному базуються на опозиції «загальне-часткове». Тактика конкретизації забезпечується наступними видами
кореляцій між початковою реплікою та реплікою-відповіддю:
1) кореляцією суб’єктних номінацій початкової репліки та репліки-відповіді. Слова широкої або невизначеної семантики в початковій репліці потенційно обумовлюють їх конкретизацію у репліці-відповіді. До них належать, наприклад,
неозначені займенники, які заміняються у репліці-відповіді іменниками, які мають конкретне значення, наприклад:
O’Keefe /pointing to kitchen/. Someone’s in there.
Dangerfield. Miss Frost (J. Donleavy);
2) кореляцією об’єктних номінацій, при цьому конкретизація об’єкта може здійснюватися по лінії його дефінітівації:
невизначений об’єкт (якість) – визначений об’єкт (якість). Слова широкої семантики конкретизуються у репліці-відповіді:
Martin: It has a nice smell your hanky.
Smith. Lemon (J. Donleavy).
3) кореляцією предикатних номінацій початкової репліки і репліки-відповіді, яка має місце за рахунок конкретизації
лексичного значення предиката початкової репліки. Предикатні номінації можуть бути представлені близькими за значенням дієсловами, при цьому при конкретизації предикатних номінацій може здійснюватися конкретизація виду діяльності
або стану, способу здійснення дії, наприклад:
Pahlen: Our guests are very silent, Stepan.
Stepan: Yes, they are drinking little and eating nothing and looking
solemnly before them (A. Dukes).
Під тактикою узагальнення ми розуміємо відображення у формі загального положення результатів окремих спостережень, конкретних фактів. Характерною особливістю реплік-відповідей, які актуалізують тактику узагальнення, є розширення об’єму одного із семантичних компонентів початкової репліки.
Нами визначаються наступні види взаємодії початкової репліки та репліки-відповіді, які пов’язані тактикою узагальнення:
1) корелятивне узагальнення, яке встановлюється між суб’єктними номінаціями початкової репліки та репліки-відповіді. Узагальнення здійснюється шляхом заміни особових займенників, власних імен займенником we в узагальненому
значенні. Індикатором узагальнення є також займенник all:
Powni: Poor Clara – she eternally labours under the delusion that she really matters.
Helen: We all do that a little (N. Coward).
2) узагальнення адитивного плану, при якому у репліці-відповіді представлена додаткова інформація, яка містить номінації часу. Індикатором узагальнення є квантор спільності always, який виражає експресивне підтвердження істинності ситуації:
Algernon: /…/: Dear me, you are smart.
Gwendolen: I’m always smart (O. Wilde).
Тактика пояснення припускає тлумачення репліки адресата як фактора-причини по відношенню до змісту початкової репліки. Ця тактика актуалізується репліками-відповідями, які містять реляційну одиницю з каузальним значенням
because, наприклад:
Cecily: You are looking a little worse.
Algernon: That’s because I am hungry (O. Wilde);
Слід виділити наступні напрямки модифікації значення каузальності:
1) репліка-відповідь вказує на наявність інформації, яка містить мотивацію, при цьому адресат уточнює свою уяву про
причину, її важливість, вагомість. Засобом реалізації комунікативного наміру адресата є частка only:
– It was wonderful to see the adoration that all your orphans have for you, Mother.
I think I should be very proud if I could excite so great a devotion.
– There is only one way to win hearts and that is to make oneself like unto those of whom one would be loved (S. Maugham);
2) репліка-відповідь відображає сумнів адресата стосовно того, чи має фактор-причина, яка повідомляється, статус справжньої причини. Невпевненість адресата висловлюється за допомогою мовних форматорів, семантична структура яких містить
сема «припущення». До них належать одиниці модусу типу I think,I suppose, модальні дієслова у другорядній функції, наприклад:
– He looks very thin and worn.
– I suppose he works himself to death (D. Lawrence);
3) репліка-відповідь конкретизує мотивацію, вона означає:
а) джерело дії, яка описана у початковій репліці, при цьому експліцитно висловлюється згода, яка підтверджує зміст
початкової репліки:
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Mrs.Molloy. Your friend’s very interested in the street, Mr. Hackl.
Cornelius. Oh, yes. Yes. He has reason to be (Th. Wilder);
б) початкова репліка може означати причину, яка допомагає здійсненню дії:
Linda: You look so rested, dear.
Willy: I slept like a dead one. (A. Miller).
Репліка, яка конкретизує мотивацію, може бути складним мовленнєвим актом, якому притаманна структура градаційного ряду, поступове зростання ступеню емоційної напруги мовленнєвих актів, які слідують один за одним. У такий
репліці-відповіді компонентні мовленнєві акти можуть бути зв’язані значенням пояснення, наприклад:
Jack Straw: Ah, my dear friend, I’ve been expecting you all the morning.
Von Bremer: I couldn’t come before. I have only just received the answer to my telegram (S. Maugham);
Існують ситуації, коли різні обставини вимушують адресата створювати лише видимість кооперативної співпраці,
при цьому порушується принцип істинності П. Грайса. Стратегії адресата можуть бути спрямовані на створення кращих
умов спілкування, при цьому комунікативна істинність реплік-відповідей може не завжди відповідати денотативній, тобто
реальній, істинності, наприклад:
Raina: …We go to Bucharest every year for the opera season; and I have spent a whole month in Vienna.
The man: I saw that, dear lady. I saw at once that you knew the world (B.Shaw).
Ствердження про те, що у наведеному прикладі комунікативна і денотативна істини не співпадають, основані на урахуванні ситуації спілкування. Ця ситуація є ситуацією знайомства. Адресат не має достовірної інформації для оцінки
ситуації спілкування, але він висловлює згоду зі змістом початкової репліки, намагається надати позитивну тональність
бесіді. Принцип ввічливості відіграє у даному випадку головну роль по відношенню до принципу кооперативної співпраці
П. Грайса. Правила етикета, таким чином, нейтралізують у даному випадку принцип істинності висловлювання.Таким
чином, найбільш продуктивною максимою з постулатів спілкування є та, що враховує тип розмови [6, c. 206].
Вивчення мовленнєвих стратегій і тактик дозволяє досліджувати використання людьми природної людської мови як
знаряддя соціальної дії і взаємодії в умовах ситуацій спілкування. У діалогічному дискурсі, що відбиває специфіку взаємодії адресанта і адресата безпосередньо в мовленнєвій ситуації, широко представлено варіювання комунікативних інтенцій
адресата. Стратегії адресата можуть відображати його бажання співпрацювати, створювати найбільш сприятливі умови
комунікації і можуть реалізовуватися у тактиках прямої кореляції, конкретизації, узагальнення, пояснення. Прагматичні
значення констативних реплік-відповідей у діалогічному дискурсі можуть мати синкретичний характер і реалізуватися у
прямих, косвених і імпліцитних формах номінацій. Прагматично мотивоване варіювання констативних реплік-відповідей
визначається інтенцій адресата, його соціально-ситуативною роллю [3, с. 180], релевантністю відношення змісту висловлювання до актуальної ситуації спілкування. Подальше перспективне дослідження констативних реплік-відповідей може
бути пов’язано з класифікацією контрадикторних інтенцій адресата.
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МІТИГАЦІЯ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ
У статті аналізуються засоби мітигації, які використовуються англомовними науковцями з метою послаблення
прагматичного потенціалу критичних зауважень у провідному жанрі англомовного наукового дискурсу – статті.
Матеріалом дослідження були 350 англомовних наукових статей з 10 гуманітарних дисциплін. Методика дослідження включає дефінітивний та компонентний аналіз, метод прагматично-функціонального аналізу, текстовий аналіз,
метод когнітивно-дискурсивної інтерпретації та кількісний аналіз. Виявлено, що до засобів мітигації критичних
зауважень належать: хеджинг; висловлення у пре- та / або постпозиції до відповідного критичного зауваження
позитивного (-их) оцінного (-их) судження (-нь) щодо об’єкту, котрий підлягає критиці у критичному зауваженні;
вирази, експлікація яких дозволяє зробити наголос на тому, що вербалізоване критичне зауваження є особистою
точкою зору автора, та використання метадискурсивних маркерів з метою сигналізації про перехід до актуалізації
критичного (-их) зауваження (-нь). Встановлено, що серед авторів англомовних наукових статей існує тенденція
до послаблення критики, а для мітигації критичного зауваження може бути використано один або декілька типів
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засобів мітигації. Отримані результати свідчать про те, що найпоширенішими засобами мітигації є застосування
засобів хеджингу та висловлення позитивного (-их) оцінного (-их) судження (-нь) у пре- та / або постпозиції до відповідного критичного зауваження, натомість вирази, які дозволяють наголосити на тому, що критичне зауваження є
особистою точкою зору автора, та використання метадискурсивних маркерів з метою сигналізації про перехід до
актуалізації критичного (-их) зауваження (-нь) застосовуються набагато рідше. Отже, мітигація критичних зауважень в англомовній науковій статті є загальноприйнятою нормою й актуалізується кількома способами.
Ключові слова: англомовний науковий дискурс, жанр, стаття, критика, критичне зауваження, мітигація, засоби мітигації.
MITIGATING CRITICAL REMARKS IN RESEARCH ARTICLES IN ENGLISH
The article analyzes mitigation devices being used by English-speaking scientists to weaken pragmatic potential of critical
remarks in the leading genre of English-language scientific discourse – article. The problem has been studied in a corpus of
350 English-language research articles from ten disciplines. The methods used in the research include definitive, component,
pragmatic-functional, text, quantitative analysis as well as cognitive-discursive interpretation method. It has been demonstrated
that mitigation devices, which make critical remarks weaker, include hedges, positive evaluation utterance (-s) verbalized in
preposition and / or postposition to a critical remark and concerning the object being criticized in the critical remark; phrases
labelling a critical remark as an author’s personal opinion and metadiscourse markers announcing the presence of a critical
remark (-s) in the following text. It has been found that authors of research articles in English tend to weaken criticism. In
order to mitigate a critical remark, one or several types of mitigation devices can be used. The obtained results show that the
most commonly used mitigation devices include hedging and positive evaluation utterance (-s) actualized in preposition and /
or postposition to a critical remark. But phrases labelling a critical remark as an author’s personal opinion and metadiscourse
markers intended to announce the presence of a critical remark (-s) in the following text are used less often. In conclusion, it is
conventional to mitigate critical remarks in research articles in English, that can be actualized with a number of ways.
Key words: English-language scientific discourse, genre, article, criticism, critical remark, mitigation, mitigation devices.
МИТИГАЦИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЗАМЕЧАНИЙ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ НАУЧНОЙ СТАТЬЕ
В статье анализируются средства митигации, которые используются англоязычными учеными с целью ослабления прагматического потенциала критических замечаний в ведущем жанре англоязычного научного дискурса – статье.
Материалом исследования были 350 англоязычных научных статей по 10 гуманитарным дисциплинам. Методика исследования включает дефинитивный и компонентный анализ, метод прагматически-функционального анализа, текстовый анализ, метод когнитивно-дискурсивной интерпретации и количественный анализ. Определено, что к средствам
митигации критических замечаний относятся: хеджинг; высказывание в пре- и / или постпозиции к соответствующему критическому замечанию позитивного (-ых) оценочного (-ых) суджения (-ий) относительно объекта, который
подвергается критике в критическом замечании; выражения, экспликация которых позволяет подчеркнуть то, что
вербализированное критическое замечание является личной точкой зрения автора, и использование метадискурсивных
маркеров с целью сигнализации о переходе к актуализации критического (-их) замечания (-ий). Установлено, что среди
авторов англоязычных научных статей существует тенденция к ослаблению критики, а для митигации критического
замечания может быть использован один или несколько типов средств митигации. Полученные результаты свидетельствуют о том, что самыми распространенными средствами митигации является использование средств хеджинга
и высказывание позитивного (-ых) оценочного (-ых) суждения (-ий) в пре- и / или постпозиции к соответствующему
критическому замечанию, в то время как выражения, которые позволяют подчеркнуть то, что критическое замечание
является личной точкой зрения автора, и использование метадискурсивных маркеров с целью сигнализации о переходе к
актуализации критического (-их) замечания (-ий) используются намного реже. Таким образом, митигация критических
замечаний в англоязычной научной статье является общепринятой нормой и актуализируется несколькими способами.
Ключевые слова: англоязычный научный дискурс, жанр, статья, критика, критическое замечание, митигация,
средства митигации.

Набуття англійською мовою статусу lingua franca та значущість науки для функціонування і розвитку сучасного суспільства є чинниками, котрі роблять актуальними розвідки, у фокусі уваги яких перебуває вивчення тих чи інших аспектів англомовного наукового дискурсу та його жанрів [2; 5 та ін.]. Провідним жанром наукового дискурсу більшість
фахівців уважають наукову статтю [8 і т. д.], обов’язковим компонентом якої є критика [3; 4].
Оскільки англомовні науковці не схильні до вербалізації сильної критики [7], виникає необхідність вивчення засобів
мітигації, які використовуються з метою послаблення прагматичного потенціалу критичних зауважень. Проте через те, що
зазначена проблема, незважаючи на свою важливість, ще не привернула належної уваги дослідників, метою цієї роботи є
інвентаризація засобів мітигації, які використовуються науковцями для зменшення інтенсивності вираження негативної
оцінки в актуалізованих ними критичних зауваженнях у англомовній науковій статті.
Об’єктом дослідження є критичне зауваження в англомовній науковій статті, предмет аналізу – типові засоби мітигації, що застосовуються науковцями з метою послаблення критики.
Матеріалом роботи виступають 1027 критичних зауважень, отриманих з 350 статей з 10 гуманітарних дисциплін,
опублікованих в електронних наукових журналах Великої Британії та США за 2009–2011 рр.
Методика дослідження включає дефінітивний та компонентний аналіз, метод прагматично-функціонального аналізу,
текстовий аналіз, метод когнітивно-дискурсивної інтерпретації та кількісний аналіз.
Критика / критичне зауваження (КЗ) – вербально виражене негативне ставлення автора до певного (фрагмента) наукового дослідження [1, с. 1], яке, як свідчать результати аналізу фактичного матеріалу, у більшості випадків (97,85 % від
усіх КЗ) послаблюється за допомогою використання різноманітних засобів мітигації.
З метою виокремлення засобів мітигації, які застосовуються для зменшення прагматичного потенціалу критики в
англомовній науковій статті, за основу було взято класифікацію засобів мітигації, розроблену К. Хайлендом [6]. Було
встановлено, що для послаблення інтенсивності КЗ в англомовній науковій статті (АНС) використовуються:
• Засоби хеджингу (58,26 % від усіх засобів мітигації), наприклад:
(1) 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.
(2) This is another (perhaps willful) misreading, because there is, in fact, nothing in Auston’s text indicating any such
preference: both written and oral utterances exercise illocutionary force, though it may function in different ways.
У КЗ (1) використано такі хеджі, як: модальні дієслова, котрі виражають можливість (could, might); прислівник, який
виражає можливість / вірогідність (possibly); застосування пасивного стану дієслова (be accounted, has been based) та при-
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кметник, що виражає можливість / вірогідність (possible). У КЗ (2) засоби хеджингу представлено прислівником, який
виражає можливість / вірогідність (perhaps) та модальним дієсловом, що виражає можливість (may).
• Висловлення у пре- та / або постпозиції до відповідного КЗ позитивного (-их) оцінного (-их) судження (-нь) щодо
об’єкту, який підлягає критиці у КЗ (31,69 % від усіх засобів мітигації), приміром:
• (3) Researchers have fruitfully analyzed the associations between demographic and socioeconomic status factors – such as
race, gender, education, and income – and political behavior, but have given shortshrift to the political consequences of everyday
life experiences – such as reading books.
(4) Although this was an exploratory, qualitative study with a small sample from one geographic region – the San Francisco
Bay Area – it illuminates some of the issues facing parents, partners, and other relatives of veterans serving in the Iraq and
Afghanistan Wars.
У фрагменті (3) позитивне оцінне судження (Researchers have fruitfully analyzed the associations between demographic
and socioeconomic status factors – such as race, gender, education, and income – and political behavior) вербалізовано у препозиції до відповідного КЗ. У прикладі (4) позитивне оцінне судження (it illuminates some of the issues facing parents, partners,
and other relatives of veterans serving in the Iraq and Afghanistan Wars) автор АНС актуалізував у постпозиції до КЗ.
Вирази, експлікація яких дозволяє зробити наголос на тому, що вербалізоване КЗ є лише особистою точкою зору автора (7,23 % від усіх засобів мітигації), наприклад:
(5) <…> this analysis is too aprioristic and deductive, in the sense that it posits the categories ‘subject-marker’ and ‘objectmarker’ first, and then imposes them on the empirical reality of the language. I do not find this an appropriate way to deal with
language. Rather, I maintain, we should start from the bottom up, collect empirical data involving -ga, and proceed inductively,
so as to come to identify the true meaning of –ga.
(6) These diagnoses – both psychological and physical – seem to me unsatisfactory, and there is something risible about the
suggestion that Shakespeare’s tragedy could have been averted if only Iago had the proper antacids.
У КЗ (5) з метою підкреслення того факту, що висловлена думка є лише його власною точкою зору, автор використовує вирази I do not find та I maintain. У КЗ (6) з цією ж ціллю застосовано вираз seem to me.
• Використання метадискурсивних маркерів з метою сигналізації про перехід до актуалізації критичного (-их) зауваження (-нь) (2,82 % від усіх засобів мітигації), приміром:
(7) LIMITATIONS OF STUDY
This study involved organizations that exist in Clay, Duval, Nassau, and St. Johns Counties. These organizations have
experienced a reduction within its workforce during the recent economic recession. Additionally, organizations in this study
represented a myriad of organizations to include public education, healthcare, corporate, and financial institutions.
Наведений приклад є зразком КЗ, що міститься в АНС у вигляді окремої, виокремленої структурно-композиційної
частини, що найчастіше має назву «Обмеження» («Limitations») і експлікує перехід до вербалізації КЗ.
Окрім того, варто зазначити, що для послаблення прагматичного потенціалу певного КЗ автори АНС можуть актуалізувати декілька типів засобів мітигації одночасно, наприклад:
(8) The limited number of interviews clearly restricts the generalizability of the qualitative research findings and care should
be taken when interpreting these findings. However, <…> these interviews provide some important insight into what various
students are thinking as they make college decisions as they finish high school.
У цьому фрагменті КЗ мітигується не лише за допомогою хеджу, вираженого застосуванням пасивного стану дієслова
(be taken), а й позитивним оцінним судженням, що знаходиться у постпозиції до КЗ (However, <…> these interviews provide
some important insight into what various students are thinking as they make college decisions as they finish high school).
Отже, мітигація критичних зауважень є загальноприйнятою нормою англомовної наукової статті. До найпоширеніших
засобів мітигації, що використовуються авторами англомовних наукових статей належать хеджі та висловлення позитивного (-их) оцінного (-их) судження (-нь) у пре- та / або постпозиції до відповідного критичного зауваження, у той час як
вирази, які дозволяють наголосити на тому, що критичне зауваження є особистою точкою зору автора, та використання
метадискурсивних маркерів з метою сигналізації про перехід до актуалізації критичного (-их) зауваження (-нь) були зареєстровані у значно меншій кількості випадків.
Перспективою роботи є компаративні дослідження засобів мітигації критичних зауважень в англомовних та україномовних наукових статтях.
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СПЕЦИФІКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ іроніЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ПРОЗІ
Стаття присвячена дослідженню каламбуру як провідному засобу репрезентації іронії в художньому прозовому дискурсі на матеріалі творів найяскравішої представниці сучасної англомовної «жіночої» літератури Мюріел
Спарк. Охарактеризовані поняття «іронія» і «каламбур» у сучасному мовознавстві з акцентом на їх значущості для
лінгвістичної поетики. Проаналізовані типові приклади навмисного обігравання автором мовних явищ на лексикосемантичному та прагматичному рівнях. Виявлено стилістичні особливості їх функціонування в межах художнього
прозового дискурсу, що є ознакою індивідуально-авторського стилю письменниці. У результаті аналізу ми дійшли
висновку, що найбільш уживаними є полісемантичні та омонімічні каламбури.
Ключові слова: художній прозовий дискурс, іронія, каламбур, ідіостиль.
THE SPECIFICITY OF IRONY REPRESENTATION IN MODERN ENGLISH PROSE
It is natural that the research problems of irony, its functioning in the variety of discourses (including fiction), the means
of its creating on the material of different languages and in translation into other languages, the ways of its study are the most
theoretically developed in modern Linguistics.
The topicality of this investigation is confirmed by the need of the pun study as the determinant of the author’s individual
style that serves the means of linguistically played phenomena research at certain levels to create an ironic effect.
The article studies the pun as the leading means of irony representation in the fiction prose discourse on the material of
the literary works by the brightest representative of the modern «female» prose Muriel Spark. The concepts of «irony» and
«pun» in modern linguistics with an emphasis on their importance for the linguistic poetics have been characterized. Typical examples of linguistic phenomena intentional play of words by the author at the lexical, semantic and pragmatic levels
have been analyzed. The peculiarities of their functioning within the fiction prose discourse have been pointed out, which is a
characteristic of the author’s individual style. As a result of the analysis we conclude that the most frequently used puns are
polysemantic and homonymous ones.
Key words: fiction prose discourse, pun, irony, idiostyle.
СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИРОНИИ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЕ
Статья посвящена исследованию каламбура как ведущему средству репрезентации иронии в художественном
прозаическом дискурсе на материале произведений ярчайшей представительницы современной англоязычной «женской» литературы Мюриэл Спарк. Охарактеризованы понятия «ирония» и «каламбур» в современном языкознании
с акцентом на их значимости для лингвистической поэтики. Проанализированы типичные примеры преднамеренного обыгрывания автором языковых явлений на лексико-семантическом и прагматическом уровнях. Выявлено стилистические особенности их функционирования в рамках художественного прозаического дискурса, что является
чертой индивидуально-авторского стиля писательницы. В результате анализа мы пришли к выводу, что наиболее
употребляемыми являются многозначное и омонимические каламбуры.
Ключевые слова: художественный прозаический дискурс, ирония, каламбур, идиостиль.

У сучасному мовознавстві помітно посилився інтерес до лінгвістичних засобів створення експресії й емоційних образів у сучасному художньому дискурсі, одним з яких виступає іронія. У цьому зв’язку особливо актуальним видається
дослідження прагматики суто авторських мовних засобів створення іронічного ефекту, що сприяє поглибленню знань про
специфіку функціонування іронії в певному контексті та аспектів її прояву.
Зазначимо, що іронія як філософсько-естетичне і лінгвістичне явище завжди привертала увагу вітчизняних і зарубіжних
учених, при цьому її теоретичне вивчення в мовознавстві має давню традицію. Особливо активно цей феномен став розроблятися в аспектах його вивчення як стилістичної інтерпретації тропа, категорії комічного, засобу емоційно-оціночної
критики, концептуальної категорії тексту, ментального лінгвокультурного утворення, починаючи з ХІХ століття дотепер
у роботах М. М. Бахтіна, Ю. Б. Борєва, Б. Дземідока, Р. А. Семківа, Н. К. Саліхова, В. М. Півоєва, О. О. Лаптєвої, Р. Рорті,
І. К. Білодіда, Ю. М. Лотмана, Д. Н. Шмельова, Р. Ескарпі, Д. С. Кауфера, М. О. Багдасарян, О. Я. Палкевич, Т. Ф. Лимарєвої,
О. О. Брюханової, С. І. Походні, О. Б. Шонь, Ф. С. Бацевича, В. З. Саннікова, О. М. Калити, Г. В. Яновської, Б. А. Гомлешко,
А. М. Варинської, Ю. М. Мухіної, Ю. О. Гарюнової, Ж. Є. Фомичевої, М. Є. Лазарєвої, Н. В. Ланчуковської та інших учених.
Як відомо, наразі ця категорія знаходить висвітлення у великій кількості наукових досліджень у різних галузях знань
і, природно, в лінгвістиці. Зазначені роботи присвячені комплексному аналізу явища іронії у багатьох мовах – з усіма
підвидами цього явища (прихованої і неприхованої іронії; ситуативної й ассоціативної іронії; контекстуальної і текстоутворюючої іронії; verbal (situational) / dramatic irony, local / extended irony; її функціями (номінативною, характерологічною,
емотивною, дескриптивною тощо); її рівнями (лексико-семантичним і смисловим); місцем іронії та її видів у логікосемантичній типології форм комічного; засобами її репрезентації (каламбуром, метафорою, персоніфікацією, образним
порівнянням, оксюмороном, гіперболою, зевгмою, алюзією тощо); на різноманітних мовних рівнях (фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному, рівні тексту) та рівнях організації свідомості (на рівні організації мовлення,
тезаурусному рівні, текстовому рівні, екстралінгвальному рівні); на матеріалі великої кількості стильових і жанрових
різновидів; дослідженню певних засобів передачі цього прийому з однієї мови іншою.
Слід наголосити, що складність категорії іронії визначає неоднозначність підходів до інтерпретації її сутності, механізмів,
філософської, культурологічної, психологічної, соціологічної, формально-логічної, естетичної і власне лінгвістичної природи.
Звернення до цих проблем пояснюється прагненням лінгвістів всебічно досліджувати особливості індивідуально-авторської
словотворчості, організації образної системи, семантичного перетворення смисла в іронічно вживаній одиниці тексту.
Ми розглядаємо іронію як багатозначний термін, спираючись на погляди О. П. Сковородникова, представлені в енциклопедичному словнику-довіднику «Культура русской речи», зокрема як: «1) іносказання, що виражає насмішку або
лукавство, коли слово або вислів знаходять в контексті мови значення, протилежне буквальному сенсу або таке, що заперечує його, ставить під сумнів; 2) вид комічного, в якому критичне ставлення до об’єкта висміювання носить засуджуючий характер і виражається в декілька завуальованому вигляді (переклад наш – І. Б.)» [9, с. 227]. Як вид комічного,
як особливий стилістичний ефект іронія, на думку переважної більшості дослідників (Л. І. Єрьоміної, О. П. Єрмакової,
Є. Н. Зарецької, М. Д. Кузнєц, Ю. М. Скребнєва тощо), може бути виражена різноманітними стилістичними прийомами,
серед яких каламбур займає одне із значущих місць.
© І. А. Блинова, 2015
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Услід за В. З. Санніковим під каламбуром розуміємо «жарт, заснований на смисловому об’єднанні в одному контексті
або 1) різних значень одного слова, або 2) різних слів (словосполучень), тотожних за звучанням (омонімів), або 3) різних
слів (словосполучень), подібних за звучанням (паронімів), або 4) псевдосинонімів, або 5) псевдоантонімів» [8, с. 497]».
Отже, каламбур – різновид мовної гри, що досить часто використовується для створення іронічного ефекту.
Актуальність цієї розвідки обґрунтовується необхідністю вивчення каламбуру, що виступає в якості детермінанти
індивідуально-авторського стиля і служить засобом дослідження обіграних явищ певних мовних рівнів з метою створення
іронічного ефекту. Мета статті полягає в описі різновидів каламбурів і виявленні стилістичних особливостей їх функціонування в межах художнього прозового дискурсу. Зауважимо, що художній прозовий дискурс у нашій статті трактується
як особливий різновид естетично ускладненого мовлення, що має загальні характеристики, притаманні художньому мовленню, і в той же час містить ряд ознак, які відрізняють його від художнього поетичного та художнього драматургічного
мовлення (більш детально про це див. [6, с. 608]).
Матеріалом дослідження слугують оригінальні прозові твори малих форм найяскравішої представниці сучасної
(другої половини ХХ – початку ХХІ ст.) «жіночої» літератури Мюріел Спарк: – «The Public Image» («На публіку»), «The
Ormolu clock» («Годинник з позолоченої бронзи»), «Member of the Family» («Член родини»), «The Dark Glasses» («Темні
окуляри»), «The Black Madonna» («Чорна Мадонна»), «The Portobello Road» («Портобелло-Роуд»).
За нашими спостереженнями, мова творів письменниці є надзвичайно образною, емоційно забарвленою, багатою на
стилістичні засоби та прийоми, які допомагають краще передати глибокий підтекст, задуманий автором. Гумор, іронія та
сарказм – головні форми комічного, які постають своєрідними ознаками авторського стилю Мюріел Спарк, виявом індивідуального нестандартного мислення, художньою формою, засобом викриття негативних суспільних явищ та вад людей.
На думку дослідника творчості письменниці Н. Михальської, кожне з оповідань М. Спарк має власну тональність – від
прихованої уїдливої іронії до трагічної напруженості, від відвертої насмішки до гіркого гумору, від похмурого зловісного
тону до прозорої ясності нехитрої та милої в своїй простоті казки [12, с. 9].
Іронія притаманна не тільки авторській оповіді, але і спостерігається в побудові мовлення персонажів, порів.: 1) He
(Skinny) was not surprised that I was leaving his unit, but he hated my way of expressing it. He gave me a Presbyterian look [12,
с. 187]; та 2) «It is what Frederick would wanted,» Annabel said. «I know he would have wanted me to carry on with my career.»
Then the lumpy, silent, little girl, who was there, blinking, beside her mother, pulled on the blonde fringe of her hair and said, in
Italian, «If that’s what he wanted why did he commit suicide and make a scandal for you?» [12, с. 73].
У результаті дослідження, проведеного на матеріалі зазначених творів, наголосимо, що автор вдало вдається до навмисного обігравання мовних явищ на лексико-семантичному, синтаксичному, словотвірному та прагматичному рівнях,
викликаючи у читача емоційне реагування на такий прояв комічного як іронію.
Як показав аналіз, типовим прийомом створення письменницею каламбурів є обігравання на лексичному рівні смислів, що виникають у випадку полісемії та омонімії в ракурсі авторського або персонажного іронізування з правил соціуму,
певних ідей, переконань, висловлювань та вчинків. Зокрема регулярною є полісемія типу «пряме і переносне значення
слів», «вільне і фразеологічно зв’язане значення», «власне і загальне значення». Наведені нижче приклади демонструють
техніку такого зіткнення:
1) Dark glasses hide dark thoughts [12, с. 229], де обігравання стосується таких значень прикметника dark: 1) темний;
2) таємничий, таємний [10];
2) … since she had become the English Lady-Tiger of the films, and, as he always put it, fallen on her feet [12, с. 22], де обіграванню підлягає ідіоматичний вислів to fall on one’s feet – вдало вийти з незручного становища (подібно до кішки, яка,
як кажуть, завжди падає на ноги);
3) Luigi was already talking defensively («ten to the dozen,» as she said later) [12, с. 47], де обіграється ідіоматичне словосполучення to talk (go) nineteen to the dozen – говорити без угаву, багатослівно; ten to the dozen має протилежне значення: небагатослівно, розсудливо;
4) Mind your bloody thumb on my shirt [12, с. 179], де обігравання відбувається за рахунок двох значень прикметника
bloody: 1) що кровоточить, скривавлений; 2) (груб.) проклятий [10];
5) There is a limit to what one can listen to with the naked eye [12, с. 216], де каламбур заснований, по-перше, на прямому
і переносному (фразеологічно зв’язаному) значенні прикметника naked: 1) незахищений, непокритий (наприклад, naked
head); 2) (про очі) неозброєний [10] і, по-друге, на тому, що автор порушує звичне словосполучення to see with the naked
eye, замінюючи дієслово to see несумісним за значенням з іменником eye дієсловом to listen;
6) One day in my young youth at high summer, lolling with my lovely companions upon a haystack I found a needle. «George
took this (photo) the day that Needle found the needle.»; ‘Needle’ is found: in haystack! [12, с. 200], де опис моменту історичної
знахідки голки дівчиною у снопі на початку твору (Голка знайшла голку) переходить у зображення власного вбивства і
знаходження тіла в тому самому снопі (Голку (її мертве тіло) знаходять у снопі) наприкінці твору;
7) «Well. Gwen, there are some things a girl can’t say.» «No, but a woman can» [12, с. 238], де обіграється смисл «зрілої
жінки з досвідом в інтимному житті»;
8) All along he had known she was not a snob, only sensible, but he had rather feared she would consider the mixing of their
new black and their old white friends not sensible; «Ah well,» said Lou, «but now, their interests are different. The Farrells wouldn’t
know what the Ackleys were talking about. The Ackleys like politics. The Farrells like to tell jokes. I’m not a snob, only sensible.»;
«Oh, please yourself.» For no one could call Lou a snob, and everyone knew she was sensible [12, с. 132], де обіграванню підлягає намір героїні оповідання «Чорна Мадонна» Лу не вважати себе снобом, що насправді не відповідає дійсності.
Розповсюдженим видом обігравання постулату ясності на прагматичному рівні є, за нашими спостереженнями, натяк.
У випадку порушення постулату ясності виникає неоднозначність або двозначність. Мовний іронічний жарт, особливо каламбур, будується саме на свідомому порушенні цього постулату, наприклад: Trudy thought, I’d better shut up. But
suicidally: «Wouldn’t it be better if we moved to a slightly more expensive place?» she said. «The rain falls on the expensive places
too. It falls on the just and the unjust alike»; «On the just and the unjust alike,» said Gwen, turning her maddening imperturbable
eyes upon Trudy, as if to say, you are the unjust and I’m the just [12, с. 232], де завдяки обіграванню смислу «дощу» (що однаково падає на бідні або багаті будинки, на праведних або неправедних людей) Гвен натякає Труді, хто з них є праведною
людиною, а хто ні.
Крім цього, висловлювання «It falls on the just and the unjust alike» (дощ однаково падає на праведних і неправедних) є
алюзією на гумористичний чотиривірш лорда Боуена:
The rain it raineth on the just
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And also on the unjust fella:
But chiefly on the just, because
The unjust hath the just’s umbrella.
У свою чергу в цьому чотиривірші обіграється вислів: He maketh his sun rise on the evil and on the good, and sendeth rain
on the just and unjust, що є цитатою з Біблії (Євангеліє від Матвія, 5: 45) [13].
Отже, прийоми включення каламбурів до оповідної тканини художнього прозового дискурсу М. Спарк загалом традиційні. За частотністю вживання до улюблених прийомів письменниці належать полісемантичні та омонімічні каламбури.
Специфіку каламбурів складають також притаманні їм імпліцитність і натяк. Перспектива подальшого дослідження полягає, як нам вбачається, у продовженні детального аналізу описаних прийомів створення каламбурів при вивченні своєрідності та оригінальності творчого метода М. Спарк та інших письменників-прозаїків, чия поетика комбінується з іронією.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ТЕКСТУ ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ
У статті проводиться аналіз структури тексту, яка визначається стилістичною приналежністю, власними
мовними засобами і сферою функціювання. Текст розглядається як сукупність, яка складається із семантики тексту,
що включає в себе інформаційний компонент, відношення автора, який створює текст та внутрішню структуру
тексту, яка складається з певних елементів, взаємодія яких дає можливість тексту існувати як система. Підкреслюється, що тексти ділових документів мають різні жанри і цим пояснюється їх різноманітна структура. Екстралінгвістичні засоби, зміст, мовні засоби текстів ділових документів пов’язують всі текстові компоненти у єдине ціле.
Ключові слова: структура, семантика, зміст, сегментація, цілісність, тема, рекурентність.
STRUCTURAL AND SEMANTIC ASPECTS OF THE TEXT OF BUSINESS DOCUMENTS
The article is devoted to the text of business documents as a unit, which consists of the text semantics with information
components, attitude of the author, who creates the text and text internal structure, containing certain elements which build
the text as a system. It was analyzed the content information as semantic complex, which is realized in lingual means and
arises accordingly conditions of communication, aim and intention of the author. The article highlights a certain hierarchy of
semantic components, the top of which is individual author’s conception.
Semantic continuity is realized in the unity of the theme which is considered as a semantic core. Unified theme is accented
in the recurrence of the key words.
Special attention is paid to the lexical-theme nets of the text business documents, which are displayed in the recurrence
of the key words. These nets interact between each other and form one main theme. The article presents the examples of some
nets in the text of business documents.
The author reveals the text structure, which is characterized by stylistic peculiarity, own lingual means and sphere of
function.
It is known that texts of business documents have different genres and as a result, they have different structure. However,
extra lingual means, content, lingual means connect all text components in the whole unit.
Key words: structure, semantics, content, segmentation, continuity, theme, recurrence.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТЕКСТА ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
В статье анализируется структура текста, которая характеризуется стилистическими особенностями,
собственными языковыми средствами и сферой функционирования. Текст рассматирвается как единица, которая
состоит из семантики текста, отношения автора и внутренней структуры текста, состоящей из элементов, взаимодействие которых дает основание рассматривать текст как стуктуру. Тексты деловых документов имеют
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разные жанры и поэтому характеризуются разной структурой. Экстралингвистические средства, языковые средства и содержание объединяют текстовые компоненты в единое целое.
Ключевые слова: структура, семантика, содержание, сегментация, целостность, тема, рекурентность.

Відповідно до багатьох досліджень текст розглядається як складна структура з певними елементами, для яких характерні категорії змісту і форми. До першої категорії відносяться тема і власне зміст, що використовується для розкриття
теми [1, с. 25].
До категорії форми тексту відносять композицію і мову. Внаслідок взаємодії таких понять як тема і зміст виникає поняття – ідея тексту і, в свою чергу, сюжет породжується під впливом теми та композиції. Прийом тексту – це наслідок співвіднесеності композиції та мови. Така єдність форми і змісту в тексті дозволяє говорити про структуру та організацію тексту.
Текст можна розглядати і як сукупність семантики і структури, де семантика – це інформація, виражена у мовній
формі і обумовлена комунікативною метою передачі цієї інформації. Структура тексту, в свою чергу, визначається особливостями внутрішньої організації одиниць тексту і закономірностями взаємозв’язку цих одиниць.
Інакше кажучи, ми пропонуємо розглядати текст як сукупність, яка складається із семантики тексту, що включає в
себе інформаційний компонент, відношення автора, який створює текст та внутрішню структуру тексту – ту конструкцію,
яка складається з певних елементів, взаємодія яких дає можливість тексту існувати як система.
Розгляд тексту як семантичної структури передбачає сегментацію змісту тексту на частини, які називають смислами.
Зміст тексту розглядається як сукупність смислів, причому зміст є завершене ціле на відміну від смислів, як компонентів
тексту. Аналізуючи цю особливість тексту, Каменська О.Л. підкреслює, що внаслідок існування зв’язків між частинами
тексту, текст набуває нових властивостей, які не являються сумою властивостей його компонентів і, в свою чергу, структура тексту визначається сукупністю зв’язків його компонентів [6, с. 151].
В структурі тексту окремі речення об’єднуються в групи, які і є одиницями тексту на семантико-структурному рівні.
Такі одиниці у різних дослідників отримують різні назви: міжфразові єдності (В.А.Бухбіндер), надфразові єдності, складне синтаксичне ціле (Є.І.Шендельс), прозаїчна строфа (Г.Я.Солганік). Всі вказані групи, які складаються більше ніж із одного речення, мають смислову цілісність [4, с. 69]. Щодо елементарних одиниць тексту, В.А.Звегінцев визначає одиницю,
яка знаходиться поза межами речення і називає її дискурсом – змістовна єдність, яка реалізується у послідовності речень,
що пов’язані між собою смисловими відношеннями [5, с. 14].
Смислова цілісність тексту реалізується в єдності теми. Тут слід погодитись з науковцями, які розглядають тему всього тексту як «смислове ядро», «узагальнений концентрат усього змісту тексту». Найменша тема міститься у надфразовій
єдності і вона не є сумою тем кожного речення, які входять до даної надфразової єдності, але кожне речення доповнює
один одного для розкриття теми надфразової єдності. 0б’єднана тема надфразової єдності проявляється у рекурентності
ключових слів (регулярній повторюємості), які пов’язані з темою [8, с. 17–18].
Розглянемо приклад з рекурентністю ключових слів у текстах ділових документів:
Payment for services rendered should be made by the Holding Company on behalf of the Client in foreign currency equivalent
in BP (Britain Pounds) by means of bank transfer of cash assets to the current account of the Company in accordance with
requisites, mentioned in this Contract. Invoices are the basis for the Company services’ and the fact of payment testifies the proper
execution of services by the Company and absence of any claims from the Client’s side. Рекурентність ключових слів виражається в буквальному їх повторенні (Company, Client), і у використанні тематично близьких слів (payment, foreign currency,
cash assets, current account). Слід мати на увазі, що рекурентність певних слів в тексті свідчить про їх стилістичну значущість. Такі слова входять до так званої тематичної сітки, яку розробила І.В. Арнольд. Тематичне навантаження слова
виявляється через багатократне використання його, або ж повторення його з варіаціями, наприклад представлення його у
вигляді рідковживаного слова [1]. Тематичне слово – це слово, яке має семантичний зв’язок зі словами в наступних реченнях. Слово, навколо якого відбувається формування тематичної сітки, є домінантою.
Виявимо лексико-тематичні сітки в договорі, в основі, якого лежить домовленість про те, що одна компанія надає
підприємству відкриту площу для зберігання контейнерів. Договір складається із десяти пунктів, кожний із яких має заголовок. Майже в кожному заголовку міститься лексико-тематична сітка. Слово enterprise зустрічається в даному пункті
3 рази, концентруючи на собі увагу адресата, і його можна вважати домінантою в цій лексико-тематичній сітці:
– obligation of enterprise;
– the Enterprise pays the Company for services in time and in full volume;
– the Enterprise undertakes to maintain constant records of the number and type of containers at EBD;
– Enterprise settles with consignors, consignees, carriers, supervisory and other bodies and persons all matters arising during
handling and storage f containers at EBD, without participation and responsibility of the Company.
Змістовна інформація цього пункту представлена обов’язками підприємства перед компанією за користування площею землі, де вказуються оплата за користування, дотримання санітарних норм, оплата охорони майна і т.д.
Інші лексико-тематичні сітки реалізуються в інших пунктах: вартість послуг, порядок розрахунків, відповідальність
сторін, форс мажорні обставини, вирішення суперечок. Всі ці сітки взаємодіють між собою і реалізуються в одній темі
тексту-договору про домовленість на надання певної послуги.
Аналіз змістовної інформації текстів ділових документів дозволяє нам розуміти зміст тексту, як інформативний, семантичний комплекс, що реалізується у мовних засобах і виникає у відповідності із умовами комунікації, метою і задумом
автору. Оскільки текст відображає певну комунікативну подію, то елементи події повинні співвідноситись з певними
елементами (одиницями) тексту. Аналіз елементів тексту у загальній структурі тексту допомагає нам розкрити змістовні,
функціональні та комунікативні характеристики тексту. Із семантичною, граматичною, композиційною структурою тексту пов’язані стильові і стилістичні характеристики, причому стилістичні ознаки залежать від теми та стилю тексту. Тут
необхідно урахувати складові змісту тексту, які можуть набувати різної значимості в залежності від типу тексту, а саме:
система образів, тематичні мотиви, ідейно-образний зміст, авторські інтенції та оцінки [3, с. 49]. Тому не дивно, що існує
певна ієрархія семантичних компонентів і вважається, що вершиною цієї ієрархії є «індивідуально-авторська концепція
світу [3, с. 50]. Таке розуміння поняття «змісту тексту» прямо веде до розуміння того, що автор відображає не тільки навколишній світ а й себе в світі цього тексту.
Відомо, що текст, який містить певну інформацію, розрахований на розуміння його, тобто на вилучення тексту. В той
же час, текст – це твір із своєю архітектонікою, організацією, використанням мовних засобів який повинен забезпечити у
адресата формування ментальної моделі з опорою на текст. Здатність адресата формувати вірні та осмислені моделі дово-
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дить те, що головне в тексті – його зміст, інформація а також досвід і знання адресанта [7, с. 72-81]. До подібного висновку
доходить і Гальперін І.Р., який характеризує текст як завершене повідомлення, що має свій власний зміст і будується за
певною моделлю, яка вже існує в мові [4, с. 20].
Отже, ми дійшли до висновку, що розуміння змісту тексту передбачає не тільки знання мови, а й знання світу. Побудова
і сприйняття текстів є осмислення соціальних ситуацій, які стоять за текстами. Приймаючи участь у таких ситуаціях, отримується певний досвід. Формою представлення власного досвіду є ситуативні моделі, які мають для розуміння тексту вирішальне
значення: щоб побудувати текст, мовець повинен мати ситуативну модель. Така модель містить інформацію про учасників
комунікації, мету, тип соціальної ситуації, а й також контролює стиль і зміст тексту. Таке розуміння питання поняття змісту
тексту дозволяє нам підтвердити, що семантика тексту породжується за умови наявності контекстної або ситуативної моделі і,
таким чином, будується семантична репрезентація або текстова база, інформація якої вилучається із моделей ситуацій.
Існує ще одна думка щодо розуміння змісту тексту і розглядаючи її, слід нагадати, що кінцевим результатом будьякого тексту є розуміння його глибинного смислу, що пов’язаний із структурою тексту. Текст, як зазначає З. Я. Тураєва, це
– глобальна структура, яка включає в себе глибинну і поверхневу структуру. З. Я. Тураєва вважає, що поверхнева структура доступна безпосередньому спостереженню, а глибинна структура містить авторські інтенції. Поверхнева структура
– лінгвістична форма, в яку занурена глибинна структура, саме глибинна структура – це семантичне, понятійне утворення,
що диктує вибір мовних одиниць [9, с. 57–58].
Щоб зрозуміти смисл тексту, треба декодувати інформацію, яка за І. Р. Гальперіним поділяється на три основні типи
інформації: змістовно-фактуальна, яка містить повідомлення про події та факти, змістовно-концептуальна, інформація,
що повідомляє авторське розуміння явищ, та подій і змістовно-підтекстова – прихована інформація, яка вилучається за
допомогою асоціативних значень мови.
Якщо провести паралелі між цими трьома типами інформації і глибинною та поверхневою структурою, то саме змістовноконцептуальна інформація і змістовно-підтекстова інформація міститься в глибинному смислі тексту. Текст розгортається від
глибинної структури до поверхневої і постає загальною структурою з тісною взаємодією глибинної та поверхневої структур.
Резюмуючи суть, викладену вище, можна сказати, що структура тексту визначається стилістичною приналежністю,
власними мовними засобами і сферою функціювання. Слід врахувати, що тексти ділових документів мають різні жанри
і цим пояснюється їх різноманітна структура. Але з іншого боку, екстралінгвістичні засоби, зміст, мовні засоби текстів
ділових документів пов’язують всі текстові компоненти у єдине ціле.
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МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ЗНАКОВОЇ ПРИРОДИ
ВІЗУАЛІЗОВАНИХ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ ЯК ПРОДУКТУ КРЕОЛІЗАЦІЇ
Стаття присвячена комплексному дослідженню знакової природи візуалізованих віршованих текстів, до яких
відносяться конкретна поезія, фігурний вірш та заум. Виділяються й описуються характерні особливості візуалізованого віршованого тексту як продукту креолізації, тобто злиття двох семіотичних систем. Надається порівняння
методик дослідження візуалізованого віршованого тексту як складного знаку, й викладаються основні теорії щодо
знакового статусу зазначеного типу тексту.
Ключові слова: візуалізований віршований текст, креолізація, знак, семіотика, візуальна поезія.
THE METHODICS OF ANALYSIS OF THE SEMIOTIC NATURE OF VISUAL VERSE TEXTS AS A PRODUCT
OF CREOLISATION
The article considers the complex research of the sign nature of visualized verse texts, which include concrete poetry,
figure verses and zaum. The paper represents special features of the visualized verse text as a product of creolization, that is
the merger of two semiotic systems. Quite recently, considerable attention has been paid to the methods of analysis of creolized texts on different material. Previous studies indicate three general views on the sign status of the text. The text is treated
as a language sign (P. Hartman, W. Dressler, L. Viehweger), as a speech sign (N. I. Serkova), or is considered to have sign
nature, not being a sign itself (M. Ya. Dymarsky). The literature on semiotic studies shows a variety of terms applied to the
text – a sign, a supersign, a complex language sign, a macrosign, etc. On the basis of Ch. Pierce’s theory of signs a typology
of visualized verse texts is built by A. G. Stepanov. The recent research has demonstrated that the visual verse texts can appear as symbols, that is why they should be interpreted taking into account their symbolic features. Developing the idea of the
symbolic nature of the visual verse text, the author supports the opinion of V. P. Bedrik, stating that this type of text contains
symbolic signs as well as linguistic (lexical) ones. Thus, the visual verse text should be treated as a macrosign being built of
signs of two semiotic systems and forming a new complex language sign. This paper is a modest contribution to the ongoing
discussions of the sign nature of the visualized verse texts and methods of their analysis.
Key words: visualized verse text, creolization, sign, semiotics, visual poetry.
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЗНАКОВОЙ ПРИРОДЫ ВИЗУАЛИЗИРОВАНЫХ СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТОВ
КАК ПРОДУКТА КРЕОЛИЗАЦИИ
Статья посвящена комплексному исследованию знаковой природы визуализированных стихотворных текстов, к
которым относятся конкретная поэзия, фигурный стих и заумь. Выделяются и описываются характерные особенности визуализированного стихотворного текста как продукта креолизации, то есть слияния двух семиотических
систем. Даётся сравнение методик исследования визуализированного стихотворного текста как сложного знака, и
излагаются основные теории относительно знакового статуса указанного типа текста.
Ключевые слова: визуализированный стихотворный текст, креолизация, знак, семиотика, визуальная поэзия.

У семіотиці поняття тексту має широке тлумачення: текст – це наповнена смислом структура, яка складається зі знаків
[9]. Р. Т. Гром’як та Ю. І. Ковалів визначають текст як будь-яку послідовність знаків, зведену за правилами певної системи мови [6, с. 662]. Дискусійним також залишається питання про знаковий статус тексту. У зв’язку з цим виділяються
такі основні погляди: 1) текст – це мовний знак (П. Хартман, В. Дресслер, Д. Фівегер); 2) текст – це мовленнєвий знак
(Н. І. Сєркова); 3) текст має знакову природу, проте не є знаком (М. Я. Димарський) [там само].
Зауважимо на глибокій дискусійності знакової природи тексту, яка в ініціації М. Я. Димарського означувана як «спокуса семіотикою [3, 29]. Головним доказом знаковості мови, але незнаковості тексту в авторській інтерпретації, є феноменологія, потенційна безмежність і необліковуваність текстового поля, неоднозначність його сприйняття тощо.
У семіотичних дослідженнях смисловим концентром терміноелемента «текст» є знак, суперзнак, складний мовний
знак чи то макрознак, як от: «деякий макро- або суперзнак, який уміщує в собі всі інші сутності (фонему, морфему,
синтагму і. т. ін.) як складники знаку (або, ймовірно, мікро- чи то субзнаки») [10, с. 79]. Основною ознакою такого погляду на текст є наявність інформації в семантично організованій послідовності знаків. Смисловизначальним є те, що цим
терміном позначають знакові утворення вербального та невербального походження, зокрема твори мистецтва, музичні
твори, німе кіно, одне слово: культура в цілому представляє собою текст у його знаковому вияві. Знакову характеристику
креолізованого тексту як «мовної графічної інформації та частково немовної – адитивної (запис музики, шумів тощо) та
зображувальної» представлено С. Г. Кулешовим [5, с. 143].
Х. Штьокл вважає, що суть креолізації полягає у тому, що різні семіотичні системи об’єднані і взаємопов’язані на
різних рівнях (синтаксично і семантично) [15, с. 206].
Оскільки спілкування це діяльність, що відбувається по шаблонах, можна було б очікувати цілий набір текстових виражальних прийомів і технік набору, використаних для зв’язку візуального та вербального змісту [15, с. 204]. Завдання
семіотики тексту, мультимодальної семіотики виявити ці шаблони і змоделювати як зображення та мова співпрацюють
для формування зв’язного цілого [там само]. З точки зору когнітивістики, ці дві основні семіотичні системи йдуть пліч
о пліч в будь-якому разі, оскільки розуміння мови зазвичай означає мислено уявляти речі, тоді як розуміння зображення
зазвичай потребує знання мови, комунікативних процедур і сталих виразів [14, с. 18]. Як зазначив Андрутсопулос [13]
більшість типів тексту «побудовані вербально, але структуровані й організовані візуально».
Модель розуміння креолізованого тексту за Х. Штьоклем освітлює два моменти. По-перше, за нею візуальне розуміння уявляється як послідовність стадій, на яких реципієнт обирає декілька основних перцептивних та когнітивних завдань.
Хоча ці стадії організовані послідовно, вони не потребують зафіксованого розташування. Найкраще розглядати модель
як індивідуально гнучкий процес, цикл, який може бути повторений й доступний у будь-якій точці. По-друге, кожна когнітивна операція залучує, що найважливіше, акт розпізнавання окремих зображувальних елементів. Тож на кожній стадії
процесу розуміння реципієнти класифікують те, що вони бачать, і відносять це до певного типу зображення або візуального шаблону. Створення смислу у візуалізованому тексті за Х. Штьоклем відбувається наступним шляхом [14, с. 115-129]:
1. Ще до того, як глядачі усвідомлюють зміст картинки, вони роблять здогадки щодо функції та цілі даної картинки.
(Це легко зробити в рекламному тексті, адже глядач знайомий із виглядом та способом розміщення реклами, проте у візуальній поезії потрактування є значно більш широким й ускладненим.)
2. Розуміння образу передбачає бачення візуальних форм (гештальтів) та об’єднання їх для утворення повнозначних
знаків (суть). На цій стадії глядачі реєструють якість картинки: вони помічають, чи простий або складний в неї дизайн, чи
легко її прочитати та чи підпадає вона під їх або будь-який інший естетичний стандарт.
3. На наступній стадії глядачі намагатимуться сформувати ідею змісту картинки. Тут працюють два нюанси: опрацювання зображеного та контекст або ситуація.
4. Зрештою, два семіотичні коди повинні об’єднатися аби виробити загальне повідомлення.
Використовуючи теорію знаків Ч. Пірса, А. Г. Степанов побудував типологію фігурних віршів, комплексно дослідив участь
ритму, метру, інтонації, рими в семантизації строфи [11]. На прикладі фігурних віршів вченим досліджується семантика візуальної
графіки, яка реалізує відношення фігури, що розуміється як знак, до того, про що говориться у тексті як репрезентованому об’єкті.
Візуальна поезія поєднує в собі словесне та образотворче мистецтво завдяки створенню словесно-зорового образу [2].
Так, за визначенням М. Сороки, текстовий символ (а це може бути літера, слово чи речення) є «елементом зорового образу
завдяки специфічному його розташуванню в зображенні чи в об’єкті», а під час синтезу текстового символу та зображення
виникає «автономний символ», основою якого є дихотомія ТЕКСТ-ЗОБРАЖЕННЯ [4, c. 397]. У переважній своїй більшості дихотомія ТЕКСТ-ЗОБРАЖЕННЯ виражає саму ідею конкретного візуального вірша. Характерною рисою також
виступає динаміка сприйняття, відчуття перцептивного й семантичного руху [там само].
Дослідження, що пов’язані з візуалізацією поетичного жанру, стають популярними в зв’язку із інтересом до гіпотетичних наслідків глобалізації, що зростає з кожним роком, оскільки спочатку візуальна поезія створювалася як жанр на стику
поезії та мистецтва (живопису, графіки, скульптури, прикладного творчості), що був і покликаний стерти межі мовних
відмінностей [7, с. 12]. Сучасного поета не може не хвилювати те, як його творіння виглядає на папері. У результаті розвитку комп’ютерних технологій стало нескладно змінювати довжину рядка, відстань між строфами, а також розмір і, що
важливо, колір шрифту. Всі ці метаморфози трансформують зміст самого твору [7, с. 12].
Крім особливих структурних ознак у візуальній поезії можна також виділити графічну образність, нелінійність сприйняття, а також відносну індивідуальність інтерпретації та багатогранність значення, що було розкрито в ній – характеристики, властиві і символу. Твори візуальної поезії можуть виступати в ролі символу, а значить, й інтерпретувати їх
потрібно виходячи з символьних характеристик, вважає В. О. Липчанська [7, с. 14–15].
Елементи креолізації допомагають звести до мінімуму кількість вербального тексту, будучи ефективним інструментом «пакування» частини змісту, запобігання інформаційному перевантаженню, виводячи з вербальної сфери прагматичну складову тексту [Тяжлов].
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Наративність візуального віршованого тексту проголошує В. П. Бедрик [1, с. 35]. Якщо справедливо говорити про алегоричність, в певних випадках, зображення, то також виправдано буде назвати структуру візуальної поезії – візуальною
риторикою. Візуальні знаки, хоча й можуть бути укладеними в окрему мову, в цьому випадку не творять її. Вони підкоряються правилам літератури як часового виду мистецтва. Про це також свідчить поєднання їх в одному тексті з власне
лінгвістичними знаками. Візуальні символи без цього поєднання та підпорядкування не є літературою, поезією, можуть
бути алегоричним живописом, символами у графіці тощо, які призначені ілюструвати літературу, а не бути нею. Безперечно, візуальні знаки в поезії мають власне значення, але його не варто намагатися відділити від значення тексту загалом,
бо в такому випадку замість дешифрування отримаємо розрив мінімальних одиниць змісту [там само].
На іконічності знаків-конституентів КВТ зупиняється В. П. Бедрик. Реципієнт діє в «неочікуваному контексті», на що
спрямована загалом уся так звана курйозна поезія [1, с. 36]. Тому спочатку намагається змінювати дискурс, а вже потім
пристосовуватися до нього. Людське ж сприйняття прагне навіть посилити зв’язок іконічного знаку з позначуваним. Хоча
загалом будь-який знак не самототожний. Іронія, жарт і гра у візуальних типах поезії, з одного боку, покликані увиразнити «зашифровані» змісти, а з другого, не будучи «справжніми» висловлюваннями, сприяють «обману» або герметизації
змісту, який не має бути затемненим в посланнях, плакатах, візуальній поезії [там само].
Коли автори творять візуальну поезію, експериментуючи з побудовою й розміщенням рядків, шрифтом тощо, активізуються враження реципієнтів як читачів і водночас як глядачів [8, с. 223].
Н. Д. Мочернюк пропонує інтермедіальну методологію в підході до аналізу просторової специфіки літературного
твору у взаємодії з образотворчим мистецтвом [8, с. 219]. У сфері інтермедіальності художній простір є одним з важливих
чинників, що розкриває позиції літератури як найбільш універсального виду мистецтва, здатного конвертувати у слові
інші його види, зокрема візуальні. Інтермедіальність передбачає організацію тексту через взаємодію мов різних видів мистецтва й визначається як особливий спосіб організації тексту та специфічна методологія аналізу й окремого художнього
твору, і мови художньої культури в цілому [там само].
Згідно з типологією, заснованою на інтерпретації відношень у семіотичному трикутнику, перший тип інтермедіальних
зв’язків передбачає моделювання матеріальної фактури іншого виду мистецтва у літературі, отож мова йде про візуальні форми в поезії чи прозі (паліндроми, акростихи, анаграми тощо). Оскільки цей тип зв’язків орієнтований на зовнішні елементи
тексту, то розглянуті вище взаємодії поезії і графіки, зокрема щодо особливостей моделювання простору, тяжіють до нього [8,
с. 222–223]. Другий тип інтермедіальних зв’язків передбачає проекцію формотворчих принципів візуальних мистецтв у літературному тексті. Практика інтермедіальних досліджень на пограниччі літератури й живопису небагата на такі студії [8, с. 224].
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Аrtistic text as object of Linguistic Studies
The article investigates the problem of the text in linguistics, analyses different approaches to the definitions of text,
literary text, meaning of a text and the semantic space of the text. Specific relations of poetic function and reference are
considered. The article focuses on the peculiarities and the structure of the literary text.
Keywords: text, literary text, meaning of the text, semantic space of the text, reference.
Художественный текст как объект лингвистических исследований
В статье рассмотрено проблему текста в отечественной и зарубежной лингвистике, проанализировано
различные подходы к определениям понятий текста, художественного текста, смысла и семантического пространства текста. Исследовано особенности художественной речи и структура литературного текста.
Ключевые слова: текст, художественный текст, смысл текста, семантическое пространство текста, референция.

Художній текст будується відповідно до образного мислення і спрямований на емоційну сферу читача, має комунікативно-естетичну функцію впливу на особистість. Звідси – текст маніфестує ідіостиль автора, має підтекстний, інтерпретаційний функціональний план, конструює вторинну дійсність.
Особливу цінність для вивчення художнього тексту становлять дослідження, що проводилися в межах лінгвістики
тексту. Художній текст є мовним феноменом, він містить в собі особливий, надзвичайно великий художній світ. Він відображає дійсність, і разом з тим вигаданий світ автора.
Літературний текст – це певна модель світу, певне повідомлення мовою мистецтва, яке просто не існує поза цією
мовою, як і поза іншими мовами суспільних комунікацій. У художньому тексті все системно (все не випадково, має свою
мету) і все є певним порушення системи [7, с. 65–79]. Такий своєрідний парадокс постає через те, що художній текст
– це надзвичайно складна ієрархічна система, це неодноразово закодований текст. І кожен новий читач декодує його посвоєму, скільки читачів – стільки існує й інтерпретацій.
Російський дослідник В. Руднєв наголошує на тому, що «художня література не є відображенням реальності, художня
література – це відображення мовленнєвої діяльності, яка є характерною для тої національної мовної культури, якій належить автор; вона є рефлексією тієї мовної культури та збагачує її. Тому закони літератури іманентні» [14, с. 18].
У нашій науковій розвідці ми виходимо з того, що текст неможливо досліджувати без звернення до конкретного
творця – самого автора, хоча сьогодні переважають підходи, які інтерпретують текст відособлено від автора, що бере
свій початок із ессе французького філософа, літературного критика та теоретика Ролана Барта, в якому він говорить про
«смерть автора» [2, с. 385]. Проте, ми погоджуємося із думкою В. Бєляніна про те, що художній текст – це особистісна
інтерпретація дійсності. Письменник описує ті фрагменти реального світу, які йому знайомі; розвиває ті думки, які йому
близькі і зрозумілі; використовує мовні елементи й метафори, які наповнені для нього особистісним змістом [16, с. 55].
Художня література імітує реальність, створює із свого, по суті системного, матеріалу модель позасистемності [7,
с. 78]. Мова художнього твору особлива, з її допомогою письменник виражає своє світосприйняття та закодовує глибинні
смисли художнього твору, використовуючи природну мову лише як будівельний матеріал. «Мова художнього тексту – це
особлива знакова система, вона – єдина для різних мов, і в цьому значенні «Анна Кареніна» і «Мадам Боварі», «Євгеній
Онєгін» та «Дон Жуан» написані однією мовою, яка характеризується неоднозначністю (амбівалентністю) семантики,
множинністю інтерпретацій [15, с. 13–14].
У літературному тексті складаються особливі відносини між трьома основними величинами – світом дійсності, світом
понять та світом значень. Це відображає такі глибинні характеристики тексту, як поєднання відображення об’єктивної
дійсності (складного, недзеркального, непрямого) та фантазії, поєднання правди та вигадки.
Художня оповідь порушує всі умови конвенційної комунікативної ситуації: єдності часу і простору, тотожності світу комунікантів та світу їх референції, конкретно-референтного адресата, який не збігається із самим мовцем, оскільки
конвенційна схема комунікації в художньому тексті зазнає серйозних змін у зв’язку із розщепленням адресата на деяку
кількість суб’єктів свідомості: автора, оповідача, персонажів [11].
Кожен твір літератури – це складна багатопластова модель. М. Поляков виділяє три основні пласти художнього твору
як складного естетичного утворення: 1) певна матеріальна система (звуків, слів, кольорів, залежно від виду мистецтва);
2) складне змістове (семантичне) поле, що реалізується цією системою; 3) ідейно-емоційна система (тобто ланцюжок
ідей, який породжує певну надтекстову «модель життя») [12, с. 18]. З цього випливає, що, з одного боку, творчий процес залежить від соціальної дійсності, а, з іншого боку, в основі цього процесу знаходиться художник, який здійснює
суб’єктивний пошук.
Однією з актуальних проблем лінгвістики тексту на даний час є проблема визначення поняття текст. Множинність
трактувань та складна природа тексту (від лат. textum – тканина, сплетіння, поєднання) зумовлює неоднозначність його
визначення. Навіть у межах однієї дисципліни текст не отримав задовільного тлумачення. В. Звегінцев свого часу зауважував: «Учені, що починають вивчення тексту, очевидно, й не підозрюють, що їм доведеться мати справу з об’єктом, який
за своєю масштабністю не поступається Всесвітові, – по суті, з лінгвістичним Всесвітом» [6, с. 14].
Трактування тексту як суперзнака було запропоноване ще Л. Єльмслевим на противагу Ф. де Соссюру, який обмежував знаки лише словами й морфемами. Д. Руденко та Ю. Сватко, які досліджують текст як знак, приписують імені деякі
семіотичні властивості, такі як «здатність відображати певну референтну ситуацію, одночасно ідентифікувати і характеризувати її як самостійний цілісний об’єкт; цілісність «правильного« в семантичному та граматичному відношенні тексту;
незвідність тексту до змісту його складників, наявність у нього своєрідної «внутрішньої форми [13, с. 83].
У зв’язку з розширенням сфер діяльності окремих наук, а також із становленням нових постають проблеми з єдиним
трактуванням поняття «текст«, тому що він розглядається не тільки лінгвістикою, але й іншими гуманітарними дисциплінами.
Однією з причин різних тлумачень тексту є існування деколи суперечливих підходів до аналізу тексту навіть у межах
самої лінгвістики. З. Тураєва виокремлює п’ять підходів до лінгвістичного вивчення тексту: онтологічний, що відображає характер існування та статус тексту; гносеологічний, який виявляє характер відображення об’єктивної дійсності в
тексті, а у випадку художнього тексту – характер відображення реального світу в ідеальному світі естетичної дійсності;
власне лінгвістичний, що ґрунтується на мовному оформленні тексту; психологічний, орієнтований на його сприйняття; прагматичний, спрямований на характер відношення автора до дійсності та змістового матеріалу тексту [15, с. 14].
Ю. Лотман відзначав поєднання художньої функції, насамперед, з магічною, юридичною, морально-етичною, філософською, політичною як невід’ємну рису соціального функціонування того чи іншого художнього твору [7, с. 21–22]. Не-
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зважаючи на все різноманіття визначень, що наводяться дослідниками, на даний час ще не вироблено єдиного тлумачення
навіть для поняття художній текст, функціональний аспект художнього твору не досить чітко окреслюється.
Останньою причиною складності у визначенні лінгвістичної природи тексту є абсолютизація у складі дефініції певної
категорії або кількох категорій тексту. Тривалий час текст визначали на підставі зв’язності. Поряд з цим базовими категоріями також виступають категорії завершеності, проте не всі тексти є завершеними, через відкритість фіналу, серійність і
т. ін.; цілісності, інтегративності, текстуальності, комунікативності тощо.
Вищезазначені причини лише свідчать про те, що дослідження тексту є актуальним на даний час, текст розглядається
у межах дискурсології, психології, психолінгвістики, соціолінгвістики, когнітивної та комунікативної лінгвістики.
Розглянувши деякі проблеми лінгвістики тексту, що утворилися навколо єдиного тлумачення поняття тексту, спробуємо все ж виділити серед них певні спільні риси для визначення тексту. Ми погоджуємося з точкою зору І. Гальперіна,
який визначає текст як витвір мовленнєво-творчого процесу, що характеризується завершеністю, об’єктивований у вигляді письмового документа, літературно оброблений відповідно до типу цього документа, витвір, що складається із назви
(заголовку) та низки особливих одиниць (надфразових єдностей), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного,
логічного, стилістичного зв’язку, та має певну цілеспрямованість та прагматичну установку [4, с. 18–19]. З цього визначення випливає, що під текстом необхідно розуміти не фіксоване на папері мовлення, завжди спонтанне, неорганізоване, непослідовне, а особливий різновид мовленнєвого творення, яке має свої параметри, відмінні від параметрів усного
мовлення. Усне мовлення має лише звукове втілення, яке розраховане на слухове сприйняття. Воно лише лінійне. Усне
мовлення – це рух, процес. Всі характеристики усного мовлення протиставляються характеристикам тексту.
Н. Валгіна розглядає текст як динамічну одиницю вищого порядку, як мовленнєве утворення, для якого характерні
ознаки зв’язності та цілісності – в інформаційному, структурному та комунікативному плані [3, с. 10]. Схоже визначення
тексту стосовно його основних ознак – цілісності та зв’язності дає також О. Новіков: «текст – цілісний комплекс мовних,
мовленнєвих та інтелектуальних факторів в їх зв’язку та взаємодії» [9, с. 4].
Ширше тлумачення поняття тексту дає З. Тураєва, обґрунтовуючи це тим, що мета лінгвістики тексту – описати сутність і організацію передумов і умов людської комунікації. Дослідниця вважає текст продуктом як усного, так і писемного
мовлення. Отже, на її думку, текст – складне ціле, що функціонує як структурно-семантична єдність, це єдність системного й індивідуального [15, с. 11–12].
Звертаючись до наукових розвідок зарубіжних дослідників, можна побачити, що вони виходять з того, що текстом
може вважатися як усний, так і письмовий продукт. Німецький лінгвіст Г. Фатер, наприклад, виокремлює наступні типи
текстів: 1) усні / письмові; 2) такі, що складаються з одного / багатьох речень; 3) монологічні / діалогічні; та 4) суто мовні
/ змішані (які включають інші форми комунікації) [19, с. 14–15].
У той же час, якщо розглянути дефініцію В. Гайнемана та Д. Фівеґера, [17, с. 16], які стверджують, що текст має
складатися виключно із «мовних комунікативних сигналів», то в такому випадку виникають проблеми при дослідженні
виборчих плакатів та коміксів, малюнки на яких демонструють не такі вже й відсторонені предмети.
Цікавою здається нам також спроба В. Кляйна та К. фон Штуттергайм [18, с. 1] визначити поняття «текст», виходячи з
його структури, яка зі свого боку визначається темою тексту. Вони погоджуються із А. Т. ван Дейком, що в основі тексту
лежить «загальне уявлення», яке визначає не тільки тему, а й глобальну структуру тексту, яка виражається також (частково опосередковано) в окремих висловлюваннях тексту, пов’язаних між собою локальними зв’язками.
Чимало текстів здатні передавати не лише те, що має буквальну інтерпретацію, а й те, що втягнуте в текст асоціаціями
й конотаціями, часом неусвідомленими. Дослідник-лінгвіст І. Гальперін виділяє три типи інформації в текстах:
1) змістово-фактуальна інформація, що стосується подій, фактів, процесів, які відбуваються в можливому світі тексту, здебільшого представлені вербально у предметно-логічних значеннях, що декодуються на основі досвіду адресата;
2) змістово-концептуальна інформація як індивідуально-авторське розуміння відношень між явищами, що описані
засобами попереднього типу інформації; задум автора, його інтенція; сприйняття читачем зв’язків причини і наслідку,
їхньої значущості в соціальному, політичному, культурному житті народу, включаючи відносини між окремими індивідуумами, їх складної психологічної та естетико-пізнавальної взаємодії;
3) змістово-підтекстова інформація як імпліцитний зміст тексту, що ґрунтується на здатності одиниць мови породжувати
асоціативні й конотативні значення, а також на здатності речень у надфразових єдностях додавати певні смисли [4, с. 25–41].
Змістово-фактуальна та змістово-концептуальна інформація відповідають двом вершинам мовного знаку – денотату
(плану вираження) та сигніфікату (плану змісту). Сама структура знаку передбачає, що текст передає інформацію про деякі фрагменти дійсності, ситуації, події (денотат), тобто будь-який текст передає певний образ світу. Водночас текст – це
витвір автора, тобто він не просто містить образ світу, а саме такий образ світу, який уявляє собі мовець [10, с. 73].
Для позначення змістової сторони тексту як знака почали використовувати термін «семантичний простір» [1, 8 та ін.].
Цей семантичний простір взаємодіє із матеріальним простором тексту (простором графічно виражених знаків). У цьому
сенсі семантичний простір має характеристику ментальності, він задається під час створення тексту та реалізується механізмом замислу, актуалізуючись в процесі осмислення та розуміння тексту: «Актуальний семантичний простір – це поле,
де формується результат осмислення та розуміння тексту в цілому» [10, с. 36].
Семантичний простір тексту зумовлений текстовими знаками, які його заповнюють. Неоднорідність семантичного простору тексту утворюється за рахунок нерівнозначності його знаків, які є взаємопов’язаними та взаємодіють між собою [10, с. 74].
Текст завжди будується як такий, що має певний зовнішній світ, із яким він співвідноситься, – це може бути реальний
чи вигаданий світ, одне явище, подія чи значний аргумент дійсності. Процес співвіднесення та результат такого співвіднесення мовного вираження та дійсності називається референцією. У такому випадку різниця між реальними та вигаданими
референтами не буде принциповою, хоча окрім тотожності між цими двома світами існують також і певні відмінності: «…
загалом реальний світ існує незалежно від тексту, а вигаданий світ тексту породжується текстом. Іншими словами можна
сказати так: у розмовному дискурсі мовець належить світу, в якому він здійснює референцію; тоді як автор художнього
тексту, власне кажучи, ні» [11, с. 223]. У процесі опису семантичного простору тексту істотною є лише подвійна інтерпретація: зі сторони автора – дійсності, яка має відношення до тексту, та зі сторони читача – дійсності, відтвореної в процесі
читання тексту і після його прочитання.
Таким чином, денотативну структуру тексту можна уявити як відображення «втіленого в тексті індивідуально-авторського знання про світ, репрезентованого в інтерпретованому відображенні глобальної ситуації, яка складається із
макроситуацій та мікроситуацій, пов’язаних певними відношеннями і які в сукупності розкривають головну тему» тексту
[1, с. 114]. Денотативна структура тексту описує змістовий аспект семантичного простору тексту. Як і будь-яка структура
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вона має ознаку ієрархічності та реалізує статичний опис тексту. Разом з тим денотативна структура є ситуативно обумовленою, співвідноситься із соціальною та комунікативною ситуацією, спираючись, з одного боку, на загальні уявлення
адресата про схожі ситуації, а з іншого боку, модифікуючись під впливом конкретних комунікативних і текстових умов.
Концептуальна структура тексту співвідноситься із смисловим аспектом семантичного простору тексту. На даний
час у наукових розвідках поняття «смислу» застосовується практично на всіх рівнях мовних одиниць як одного із найважливіших складників їх семантики. Проте, незважаючи на таке широке застосування даного явища, до цього часу ще не
знайдено єдиної думки стосовно даного аспекту тексту.
О. Новіков виділив сім дихотомічних ознак (опозицій) смислу: 1) смисл є результатом розуміння тексту – цілісний
смисл впливає на осмислення окремих мовних одиниць; 2) точність, адекватність смислу – плинність, мінливість смислу;
3) інваріантність смислу – його ситуативна обумовленість; 4) смисл виводиться з тексту – смисл приписується тексту;
5) процес формування смислу має вигляд видобування різних смислів із пам’яті – процес формування смислу є творчим
процесом створення смислу; 6) смисл належить до сфери свідомості – смисл належить до сфери підсвідомості; 7) смисл
є результатом розуміння – смисл є інструментом розуміння [9]. У цих протиріччях дослідник вбачає різноманітність підходів до вивчення смислу та різноаспектність цього явища.
Далі у своїй праці О. Новіков розрізняє мисленнєвий зміст тексту (що складає внутрішню форму) від «смислу тексту».
Смисл тексту виникає в результаті його розуміння, а розуміння – це складний інтелектуальний процес, який не закінчується на рівні переробки тексту. Він продовжується далі на рівні мислення, в результаті чого результат розуміння «обростає»
додатковими компонентами не тільки пізнавального, але й емоційного, суб’єктивного, прагматичного характеру. І саме ці
вторинні компоненти формують єдність з результатом розуміння.
Смисл тексту в такому розумінні постає «як достатньо обширна та недиференційована область сфери мислення, яку
важко локалізувати, а отже і визначити її структуру», і відповідно семантика тексту «складає певне мисленнєве утворення,
яке відповідає безпосередньому результату розуміння» [9, с. 23]. Тобто, смисл тексту складає певне мисленнєве утворення, яке поставлено у відповідності до зовнішньої форми тексту в цілому, тобто це свого роду значення тексту як певної
цілісної одиниці.
Якщо лексичне значення слова певною мірою зафіксовано у словнику, то мисленнєве утворення (що виступає в ролі
значення тексту) попередньо ніде не зафіксовано – воно виникає щоразу, коли читач сприймає та в результаті розуміє
певний текст. Навіть у випадку, коли той самий читач ще раз перечитує той самий твір – кожного разу він буде знаходити
нові смисли та видозмінювати старі, тобто значення твору варіюється з кожним новим прочитанням твору.
Про поняття «смислу» та «змісту» говорить також І. Гальперін: «Зміст як термін граматики тексту будемо відносити
лише до інформації, яка наявна у тексті в цілому; смисл – до думки, повідомлення, які знаходяться у реченні або в надфразовій єдності; значення – до морфем, слів, словосполучень, синтаксичних конструкцій» [4, 16].
Основною одиницею концептуальної структури тексту дослідник М. Димарський вважає концептуально значимий
смисл як «узагальнено-оцінне відображення певної (сигніфікативної) ситуації, яке містить перетворену шляхом індуктивних операцій предметно-фактичну інформацію у модальній оболонці, співвіднесену з однією із актуальних в межах
даного тексту модальних опозицій» [5, с. 62]. Цією одиницею М. Димарський намагається поєднати дві структури, які
утворюють семантичний простір тексту – денотативну та концептуальну, – фіксуючи таким чином динамічну сутність
семантичної організації тексту.
Підсумовуючи можна стверджувати, що на сьогоднішній день основними питаннями у дослідженні тексту як лінгвістичного об’єкта залишаються його категорії та онтологічні ознаки.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІМПЛІЦИТНОСТІ ЗАСОБАМИ ЛЕКСИЧНОЇ ПОЛІСЕМІЇ
У ДРАМАТУРГІЙНОМУ ТЕКСТІ
Стаття присвячена розгляду лексичної полісемії як засобу реалізації імпліцитності. Досліджується реалізація
імпліцитності двома способами: на основі домінантного значення мовної одиниці у контексті та на основі реалізації двох значень мовної одиниці. Проводиться аналіз різних типів імпліцитного смислу.
Ключові слова: імпліцитність, імпліцитний смисл, драматургійних текст, лексична полісемія.
IMPLICITNESS REALIZATION BY MEANS OF LEXICAL POLYSEMY IN DRAMA TEXT
The article describes lexical polysemy as means of implicitness realization. It focuses on the problem of implicitness in fiction
as a necessary component which creates the second level of the text and broadens measures of the message. Implicitness contributes
to the expression of author’s pragmatic intentions and philosophic characteristics of the text. It is maintained that the author can
manipulate with lexical unit which results in realization of different (even oppositional) meanings of one lexical unit. Components
of a semantic structure of a lexical unit can form in the text a hierarchical order and be a source of implicitness. Implicit meaning
can be realized in two ways: implicitness is realized by one meaning of a lexical unit (this meaning is dominant in context) and can
be realized by two meanings (conflict is usually based on this opposition, when interpretation of main ideas of the text is reflected by
several meanings of a lexical unit). The article highlights that implicit meaning is created as a result of inversion of lexicographic
meanings of one lexical unit which enables every character to emphasize a certain meaning within semantic structure of a word.
Key words: implicitness, implicit meaning, drama text, lexical polysemy.
РЕАЛИЗАЦИЯ ИМПЛИЦИТНОСТИ СРЕДСТВАМИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ПОЛИСЕМИИ В ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
Статья посвящена рассмотрению лексической полисемии как средства реализации имплицитности. Исследуется реализация имплицитности двумя способами: на основе доминантного значения языковой единицы в контексте
и на основе реализации двух значений языковой единицы. Проводиться анализ разных типов имплицитного смысла.
Ключевые слова: имплицитность, имплицинтый смысл, драматургический текст, лексическая полисемия.

Дослідження реалізації імпліцитності (далі Ім) вимагає аналізу семантичної структури мовної одиниці, який «ставить
питання про відношення між семами, спосіб їх репродукції на основі ієрархічної організації сем у складі значення лексичної одиниці» [3, c. 557]. Компоненти семантичної структури у межах тексту представлені в ієрархічній послідовності,
вони, за спостереженнями Є. І. Шендельс, «можуть перерозподілятись – другорядні компоненти можуть стати основними,
основні – другорядними» [цит. за : 1, c. 7]. Такий перерозподіл семантичних компонентів у драматургічному тексті (далі
ДТ) виступає джерелом смислотворення і, як переконують результати аналізу, пов’язані з цим явищем семантичні вияви
можна по праву зарахувати до засобів реалізації Ім.
Імпліцитний смисл (далі ІС) може формуватись на основі лексичної полісемії двома способами, коли: джерелом ІС
виступає одне із значень лексеми; у витоках ІС лежать два значення і тоді, як правило, це ідейний ІС, що містить протиставлення.
Виведення ІС на основі домінантного значення мовної одиниці у контексті. Як приклад проаналізуємо ієрархію
значень у семантичній структурі лексеми age в ДТ. ІС у аналізованому фрагменті реалізується завдяки актуалізації окремих значень цієї лексеми, в результаті чого імплікуються різні ціннісні орієнтири персонажів:
(1) LUKE … Only it wasn’t to comeliness I was alluding at all, my dear girl, and you taking me short, but to age. Age!
JULIA. Age!
LUKE. Age! Age! Age is a woeful and a terrible misfortune.
JULIA (sharply). It’s myself that has worn my age, Mr. Quilter, and I’ll thank you to remember it. [5,c. 13]
Словник «Longman Dictionary of Contemporary English» фіксує такі значення цієї лексеми: age 1 – the number of years
someone has lived or something has existed; age 2 – the age when you are legally old enough to do something; age 3 – one of the
particular periods of someone’s life; age 4 – the state of being old; age 5 – a particular period of history [7, c. 28].
У наведеному фрагменті йдеться про намагання переконати головну героїню зв’язати себе подружніми узами, при
цьому полісемія лексеми age, уможливлює актуалізацію різних її значень, в результаті чого виникає непорозуміння між
Люком та Джулією. У першій частині діалогу Джулія не може збагнути апеляції співрозмовника до її віку, оскільки
співрозмовник звертається до другого компонента семантичної структури лексеми age. Але з перебігом діалогу спостерігається своєрідна динаміка, в результаті чого експлікується перший, домінантний у семантичній ієрархії. Він позначає
сприятливу, бажану пору для одруження. Актуалізація цього значення відбувається завдяки смисловій співвіднесеності
зі словосполученням a woeful and a terrible misfortune, що імплікує вказівку на обмеженість часу жіночого розквіту. Така
імплікація спостерігається у внутрішній класифікації, тоді як у зовнішній вона функціонує на ідейному рівні. (Ідейний
ІС – потрібно вчасно виходити заміж)
Імпліцитним смислотворчим засобом виступає також ієрархічна організація значень лексеми notion у п’єсі «Справа
зламаних петуній». У словниковій дефініції лексема notion представлена двома значеннями: 1) notion 1 – an idea, belief, or
opinion; 2) notion 2 – small things such as thread and buttons that are used for sewing [7, c. 1122].
Аналізована лексема входить у словосполучення Simple Notions, що є назвою магазину. У тексті п’єси експліцитно представлене це значення, тобто номінується магазин, у якому продаються thimbles–threads–ladies’ needlework–white
gloves [9, c. 18] та інше, але імпліцитно реалізується також перше значення лексико-семантичної структури:
(2) Dorothy. … Also I’m going to change the name of the store. It isn’t going to be «Simple Notions» any more; it’s going to
be «Tremendous Inspiration» [9, c. 22].
Реалізація цього значення уможливлена семантичним зв’язком з лексемою inspiration, у результаті чого ключове словосполучення отримує нове тлумачення simple ideas, що імплікує світоглядні позиції персонажа. (Образотворчий ІС – Дороті прагне позбутись застарілих поглядів)
Ієрархія значень може лежати в основі каламбуру, гри слів, явища, яке М. О. Рудяков характеризує як «навмисне
переосмислення слова» [2, c. 119], при цьому виникає іронічний ефект. За допомогою маніпулювання семантичними компонентами досягається актуалізація Ім, творяться нові конотативні прирощення, як, наприклад, у наступному прикладі,
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що містить бесіду персонажів п’єси «Пігмаліон» про дівчину низького соціального стану, яку професор зробив об’єктом
свого експерименту:
(3) HIGGINS. … Ive picked up a girl.
Mrs HIGGINS. Does this mean that some girl has picked you up? [8, c. 53]
У цьому уривку відбувається переорганізація таких значень pick up 1 (to let someone get into your car, boat etc and take
them somewhere) та pick up 2 (become friendly with someone you have just met because you want to have sex with them) [7, c. 1234].
Вирішивши похвалитися перед матір’ю результатом своєї роботи з перевтілення дівчини, так би мовити, «з грязі в
князі», професор Хігінс послуговується дієсловом to pick up, яке у цьому контексті актуалізує перше із наведених значень.
Однак, крім цього, лексема набуває негативної конотації, що пов’язане з походженням дівчини. У репліці його матері
актуалізується семантика pick up 2, що стає імпліцитним засобом творення образу Хіггінса. По-перше, автор виводить на
перший план значення, яке імпліцитно вказує на холостяцьке життя професора, яке турбує його матір (це стає зрозумілим
з продовження бесіди), а по-друге, зміна стану дієслова (з активного на пасивний) імплікує його сором’язливий характер
та відсутність досвіду у стосунках з особами прекрасної статі, а тому його вчинки викликають у матері здивування. (Образотворчий ІС – Хіггінс не вміє поводитися з жінками)
Виведення ІС на основі реалізації двох значень мовної одиниці. У ДТ семантичні компоненти лексеми не тільки
набувають здатності перерозподілятися, часом вони навіть взаємовиключні, антонімічні – на різних мовних рівнях цю поляризацію розглядають у сучасному мовознавстві як вияви енантіосемії. На такому протиставленні базується конфлікт у
ДТ, коли мовна інтерпретація основних ідейних позицій персонажів пов’язана з кардинально протилежними значеннями
ключової лексеми. Розглянемо для прикладу фрагмент, який репрезентує роздуми щодо обов’язковості появи у публічних
місцях у капелюсі:
(4) Caller. I cannot possibly be seen in the street without a hat.
Poet. Why not?
Caller. It can’t be done.
Poet. But you confuse externals with essentials.
Caller. I don’t know what you call essentials, but being decently dressed in London seems pretty essential to me.
Poet. A hat is not one of the essential things of life [4, c. 49].
Можлива Ім лексеми essentials пов’язана з тим, що її словникова дефініція передбачає два значення: 1) essential 1
– something that is necessary to do something or in a particular situation; 2) essential 2 – the basic and the most important
information or facts about a particular subject [7, c. 531].
На експліцитному рівні розглядуваного фрагмента реалізується перше значення, яке у поєднанні з категоричними висловленнями одного з персонажів виражає важливість дотримання «дрес-коду». Смисловий зв’язок лексем hat та externals
актуалізує спільну семантичну ознаку ‘appearance’. Протиставлення лексем essentials : externals на імпліцитному рівні
актуалізує друге значення, що притаманне спільнокореневому з ним прикметнику essential. Імпліцитна реалізація другого значення вказує на важливість у житті людини не зовнішності, а її внутрішнього світу. В основі ідейного конфлікту
лежить облігаторність правил, імплікована essential 1, яка нав’язує особистості громадську думку, пригнічуючи індивідуальне. У ДТ такий консерватизм протиставляється самобутності духовного світу. Це розуміння актуалізується внаслідок
перерозподілу значень, у результаті якого на першорядну позицію виходить периферичне. (Ідейний ІС – у людині внутрішнє повинно домінувати над зовнішнім)
Схожу суперечливість семантичних компонентів можна простежити на лексемі conscience, складники змістової структури якої у тексті презентують сторони конфлікту:
(5) PHILIPPA. < …> It is wicked of you to put it like that, it’s unkind, when all I am trying to do is to free you from your duty.
CHARLOTTE. It’s not my duty you are trying to free me from, it’s my conscience.
PHILIPPA. It is your conscience is troubling you? Or what people will say, and perhaps the heavenly consequences?
CHARLOTTE. Oh, shut up Phil, you beast! Aren’t I refusing to go? What more do you want? Besides, Owen may be taken
away, and then I can marry, and your old conscience can take you to Somaliland or anywhere else horrid [6, c. 59].
Змістова структура лексеми conscience представлена двома значеннями: 1) conscience 1 – the part of your mind that tells
you whether what you are doing is morally right or wrong; 2) conscience 2 – a guilty feeling that you have about something bad
you have done [7, с. 328].
Центральне місце у фрагменті належить проблемі, яка постала у сестер, що мріють облаштувати особисте життя,
нині обтяжене доглядом за братом-інвалідом Оувеном. Моральний обов’язок виражений у тексті лексемою duty. Вона
актуалізує різні значення ключової лексеми. Так, у інтродуктивній частині діалогу актуалізоване друге, яке встановлює
смисловий зв’язок із лексемою duty (something that you have to do because it is morally or legally right [7, c. 490]). Цей зв’язок
ґрунтується на суперечності, вираженій семами guilty : morally or legally right. Реалізація цього значення імплікує нехіть
Шарлотти і надалі вести таке нужденне життя та її небажання погодитися з сестрою, яка готова взяти цей тягар на свої
плечі і сумлінно нести його весь свій вік.
Семантичний зв’язок суміжності, за рахунок семи morally right, спільної для лексем duty та conscience 1, імплікує
підґрунтя світоглядних позицій сестер. Філіппа вірна сімейному обов’язку, тому її репліки відбивають перекодування
встановленого порядку семантичних компонентів, де домінантне значення репрезентоване як перше. Його експлікація
підтверджується запитанням-докором (Or what people will say, and perhaps the heavenly consequences?), яке семантично
співвідноситься з пропозицією Шарлотти відвідати місця, далекі від цивілізації. Така ідея дещо гіперболізовано подає
її позитивні моральні риси у негативному світлі. Діаметральна відмінність ціннісних позицій персонажів покривається
семантичною структурою однієї лексеми. (Ідейний ІС – людина повинна робити вибір між моральними догмами та власними бажаннями)
Отже, серед засобів реалізації Ім виділяються можливості, які криються в лексичній полісемії. У ДТ спостерігаємо
авторське маніпулювання мовними одиницями, в результаті якого одна й та сама лексема виступає в різних значеннях, аж
до протилежних. Відбувається реорганізація семантичних компонентів, що стає джерелом формування ІС. ІС створюється
внаслідок інверсії лексикографічної ієрархії значень, що дозволяє кожному з персонажів у межах словникової семантичної стрктури лексеми актуалізувати певне значення на власний розсуд. Як результат цього лексема може відіграти важливу роль у формуванні ідейно-образної канви тексту або стає імпліцитним засобом концентрації конфлікту.
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ЦИТАТА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЙ ДИАЛОГИЧНОСТИ РОМАНА
Б. АКУНИНА «АЛМАЗНАЯ КОЛЕСНИЦА»
В статье рассматриваются особенности функционирования цитат в романе Б. Акунина «Алмазная колесница» как средства создания «многослойности» семантики и выведения текста на межтекстовый уровень. Автором
представлены различные точки зрения на определение цитаты, классификации, исследуется роль цитат в зависимости от положения в тексте.
Ключевые слова: роман «Алмазная колесница», постмодернистский текст, текстообразующее средство, смыслообразующее средство, цитата, крылатые слова и выражения, афоризмы, сильная позиция, функции цитат.
ЦИТАТА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЇ ДІАЛОГІЧНОСТІ РОМАНУ Б. АКУНІНА «АЛМАЗНАЯ КОЛЕСНИЦА»
У статті розглянуто особливості функціонування цитат у романі Б. Акуніна «Алмазная колесница» як засобу
створення «багатошаровості» семантики та виведення тексту на міжтекстовий рівень. Автором представлено
різні точки зору на визначення цитати, класифікації, досліджено роль цитат в залежності від положення в тексті.
Ключові слова: роман «Алмазная колесница», постмодерністський текст, текстотвірний засіб, смислотвірний
засіб, цитата, крилаті слова і вирази, афоризми, сильна позиція, функції цитат.
QUOTATION AS MEANS OF INTERTEXTUAL DIALOGUENESS CREATION IN B. AKUNIN’S NOVEL
«ALMAZNAYA KOLESNITSA»
The article deals with peculiarities of quotations’ functioning in B. Akunin’s novel «Almaznaya kolesnitsa» as means
of creating «multilayers» of semantics and raising the text to a intertextual level. The author gives different viewpoints of a
quotation definition – from a broadside (literary one) to a restricted one (which is linguistic). Different points of view of this
notion that are represented in the modern science are briefly considered, different classifications are being analyzed. The multilayers and multifunctionality of quotation insertions are analyzed with the illustration of examples from B. Akunin’s novel
«Almaznaya kolesnitsa». The peculiarities of the quotation insertions’ functioning in dependence to the position in the text (in
a strong position in particular) are being researched. Quotations link the events of the text with the phenomena of the human
history and culture, encourage raising of the text to a intertextual level. It is emphasized that the type of an intertexteme being
analyzed is a definite code form of expressing of the author’s intentions.
Key words: novel «Almaznaya kolesnitsa», postmodern text, text-creating means, sense-making means, attributed quotation, non-attributed quotation, winged words and phrases, aphorisms, strong position, semantic function, expressive function,
intriguing function, characterological function.

В рамках теории интертекстуальности глубокому рассмотрению и переосмыслению подверглась цитата. В постмодернистских текстах цитаты расширили свои функции, в том числе и не свойственные им до последнего времени. Этим
определяется актуальность исследования. Цитата приобрела статус ведущего текстообразующего средства: «текст образуется из анонимных неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат – из цитат без кавычек» [4, с. 418]. Исследователь
О.Е. Романовская утверждает, что цитата является основной единицей речевого мышления в эпоху постмодерна [9].
В современной лингвистике исследованием цитат занимались Н. Д. Арутюнова, Н. Д. Бурвикова, В. В. Варченко,
Л. А. Гладышева, Е. И. Земская, В. Г. Костомаров, В. В. Красных, Т. В. Литвиненко, З. Г. Минц, С. И. Сметанина, Н. А. Фатеева, И. В. Фоменко, В. Е. Чернявская и другие. Авторы затрагивают вопросы источников цитат, их функционирования,
описывают некоторые их разновидности и особенности употребления.
Целью настоящей статьи является краткий обзор и анализ функциональных возможностей цитатных включений в
романе Б. Акунина «Алмазная колесница».
В рамках теории интертекстуальности существует несколько взглядов на определение цитаты, от широкого (литературоведческого) до узкого (лингвистического). Так, Р. Барт определяет цитату как любое заимствование претекста текстомреципиентом. Для него весь текст представляет собой раскавыченную цитату, которая не имеет конкретного определения
и не отличается ни от аллюзии, ни от реминисценции.
В широком значении определение «цитата» нередко употребляется как общее, родовое, и включает в себя собственно
цитату как дословное воспроизведение элемента чужого текста, аллюзию, реминисценцию, аппликацию, парафразу и т. д.
© К. Л. Ковалёва, 2015
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[7; 11]. Таким образом, цитатой в широком смысле авторы считают любой элемент чужого текста, включённый в авторский («свой») текст.
Т. В. Литвиненко, осуществляя комплексный анализ единиц интертекста, представляет классификацию цитат с помощью полевой структуры. Ядерную зону которой занимают единицы обладающие всеми пятью выделенными ею признаками: 1) точность воспроизведения заимствуемого элемента; 2) знаковая идентичность заимствуемому элементу;
3) выделенность на фоне текста-реципиента; 4) наличие сведений об авторе и / или источнике включения; 5) способность
функционировать как отсылка к претексту [6]. Далее исследователь отмечает, что неполнота выраженности или отсутствие какого-либо признака (признаков) свидетельствует о том, что средство следует отнести к неядерной зоне категории,
тем самым расширив её общие границы. В околоядерную зону входят единицы, характеризующиеся незначительными
отклонениями от стандарта, периферийная зона включает заимствования, имеющие существенные отклонения от стандарта (цитаты, лишённые в новом тексте атрибуции, точности, а также самоцитаты, мотивные повторы, продолжения,
вариации, «интертексты-стереотипы» (Г.В. Денисова), реминисценции и т. д.).
Другая точка, соответствующая узкому пониманию определения цитаты, сводится к тому, что цитата – это точное воспроизведение фрагмента чужого текста, графически выделенного. «Цитату с полным правом можно назвать
эмблематической формой интертекстуальности, поскольку она позволяет непосредственно наблюдать, каким образом
один текст включается в другой», – отмечает Н. Пьеге-Гро. – Материальным проявлением разнородности текста являются
типографские приёмы: отбивка цитаты, использование курсива или кавычек и пр.» [8, с. 84–85].
В настоящее время существует несколько классификаций цитат, но ни одна не является общепринятой в науке. Например, Н. В. Петрова выделяет интекст-цитаты: актуализированные и неактуализированные, дословные и недословные,
модифицированные и немодифицированные. Наиболее распространенной является классификация Н. А. Фатеевой,
которая подразделяет цитаты на атрибутивные и неатрибутивные. Так, атрибутивные и неатрибутивные цитаты в других интерпретациях называются эксплицитными и имплицитными [2], прямыми и непрямыми [3], маркированным и
немаркированными [2]. Маркерами цитаты в тексте могут выступать имя автора, название произведения, а также графические маркеры, такие как кавычки или курсив.
В науке не существует чёткой, общепринятой дефиниции и однозначного терминологического обозначения, также не
установлены границы данного явления. Мы придерживаемся определения цитаты, предложенного Н. А. Фатеевой, где
цитата – это «воспроизведение двух или более компонентов текста-донора с собственной предикацией» [10, с. 122], которая установлена в тексте-источнике; при этом возможно точное или несколько трансформированное воспроизведение
образца. Исследователь типологизирует цитаты по степени атрибутированности к исходному тексту. Данное определение
позволит нам разграничить понятия цитаты и аллюзии, где аллюзия только содержит элементы претекста, по которым
происходит их узнавание в тексте-доноре, предикация же осуществляется по-новому.
Цитату, выраженную одним компонентом в виде имени литературного или реального исторического лица, слова-темы
(«точечная цитата» по Н. А. Фатеевой) мы рассматриваем как аллюзию или реминисценцию и не анализируем в настоящей статье.
Главной функцией цитаты является преобразование и формирование смыслов авторского текста. Цитата «включает»
ассоциации и актуализирует фоновые знания читателя. По замечанию И.В. Фоменко «… цитата нужна автору не для того,
чтобы продемонстрировать свои знания или точно выразить свою мысль чужими словами. Цитата – это возможность диалога с другими текстами, диалога, который обогащает авторское высказывание за счёт цитируемого текста» [11, c. 497].
Объем статьи не позволяет глубоко проанализировать все цитатные включения в романе «Алмазная колесница», рассмотрим роль цитат как текстообразующего средства и особенности их функционирования лишь на некоторых примерах.
Творчество Б. Акунина относится к постмодернизму, для которого характерны цитатность, стилистический плюрализм, использование готовых форм, ирония. Цитатность является ведущим приемом автора. Отчетливо выделяются
основные источники цитирования: фольклор, русская литература XIX, XX вв. (Н. Некрасов, А. Пушкин, Л. Толстой,
Н. Гоголь), английская литература (У. Шекспир), японская поэзия. Именно благодаря насыщенности цитатами из классиков мы можем говорить о феномене «двойственности», о глубине и «многослойности» произведений Б. Акунина.
В тексте романа «Алмазная колесница» цитаты многообразны и многофункциональны, употребляются в точном и трансформированном виде, занимают различное положение, что определяет их функции. Начало, конец, заглавие, эпиграф в теории текста считается «сильной позицией» (И. Арнольд), в которой цитата «подключает весь авторский текст к источнику и
сразу же определяет установку на восприятие: понимание всего последующего под определенным углом зрения» [11, с. 485].
В этой связи представляет интерес анализ заглавия и начала романа Б. Акунина «Алмазная колесница».
Заглавие-цитата находится в абсолютно сильной позиции и содержит явный авторский знак, указывающий читателю
путь интерпретации текста. Цитатный заголовок активизирует диалог автора и читателя.
Заглавие-цитата, на наш взгляд, кроме функций, присущих цитатам вообще (текстообразующей, смыслообразующей,
представление в свернутом виде определенного содержания, указание читателю направления интерпретации текста),
функции обобщения, так как в сжатой форме передает смысл или идею всего текста, зачастую несет еще и аллюзивную
функцию, так как через намек и ассоциации связывает тексты между собой.
Название первого тома романа «Ловец стрекоз» восходит к хокку японской поэтессы Тиё. В тексте цитата выделена
курсивом и атрибутирована за счет введения имени автора.
Понимая, что для широкого читателя японская поэзия не является общеизвестной, Б. Акунин вводит текст хокку и
комментарии к нему в диалог между главными героями во втором томе романа.
«– Больше всего я люблю трехстишья, хокку. В них сказано так мало и в то же время так много. Каждое слово на
своём месте, и ни одного лишнего…
– Прочти, – попросил заинтригованный Эраст Петрович. – Пожалуйста, прочти.
Она полуприкрыла глаза и нараспев продекламировала:
Мой ловец стрекоз,
О, как же далеко ты
Нынче забежал…
… Если бы ты знал, что великая поэтесса Тиё написала это стихотворение на смерть своего маленького сына, ты
не смотрел бы на меня с такой снисходительностью, верно?» [1, с. 651].
Таким образом, ассоциативная цепочка, возникшая у читателя после прочтения первого тома между заголовком и
главным героем «Ловец стрекоз» – «Рыбников», так как он сам говорит, что в детстве любил ловить стрекоз («… ма-
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леньким мальчиком любил ловить стрекоз, чтоб потом пускать их с высокого обрыва и смотреть, как они зигзагами
мечутся над пустотой» [1, c. 74]) дополняется после прочтения приведенного выше диалога во втором томе новыми звеньями, создающими интригу всего романа «ловец стрекоз» – «смерть» – «сын». Заглавие-цитата, таким образом, создает
некую интригу (игру), намекая на тему произведения, а конец текста заставляет вернуться читателя к названию.
Начало текста также является сильной позицией. Два первых абзаца романа Б. Акунина «Алмазная колесница» являются практически точной цитатой, отсылающей читателя к началу рассказа А. Куприна «Штабс-капитан Рыбников».
«В тот день, когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима приближался к концу и когда об этом кровавом торжестве японцев проносились по Европе лишь первые, тревожные, глухие вести, – в этот самый день штабскапитан Рыбников, живший в безымянном переулке на Песках, получил следующую телеграмму из Иркутска: «Вышлите
немедленно листы следите за больным уплатите расходы».
Штабс-капитан Рыбников тут же заявил своей квартирной хозяйке, что дела вызывают его на день-на два из Петербурга и чтобы поэтому она не беспокоилась его отсутствием. Затем он оделся, вышел из дому и больше уж никогда
туда не возвращался» [1, с. 7].
Использование Б. Акуниным чаще употребляющегося разговорного наречия «тут же», которое может выступать как
обстоятельство времени, так и обстоятельство места, вместо книжного устаревшего в настоящее время наречия «тотчас
же» у А. Куприна, имеющего лишь временное значение, не влияет на точность цитаты, за исключением того, что, вопервых, помогает актуализировать не только время совершения действия, но и место, во-вторых, приближает повествование к современному читателю, лишая текст признаков книжности и архаичности.
В связи с тем, что и у А. Куприна, и у Б. Акунина приведенная выше цитата находится в начале текста, т.е. в сильной
позиции, она воспринимается читателем как знак, за которым стоит в свернутом виде весь текст рассказа А. Куприна, место действия, время, события, характерные особенности героя. Б. Акунин дает читателю подсказку, в каком направлении
будет развиваться сюжет и кем является главный герой. И читатель, распознавший эту подсказку, с первых страниц романа уже смотрит на описываемые события под другим углом зрения, пытается интерпретировать действия штабс-капитана
Рыбникова в соответствии с известными ему из рассказа А. Куприна фактами биографии главного героя. Для такого
читателя нарушается линейность развития сюжета, сюжет приобретает разветвленный вид, так как тексты А. Куприна и
Б. Акунина накладываются друг на друга. Для несведущего читателя, не распознавшего подсказки автора, сюжет романа
развивается линейно, в соответствии с его текстом.
Таким образом, цитаты в сильной позиции (цитатный заголовок, цитата в начале романа) выполняют следующие
основные функции: текстообразующую, смыслообразующую, сюжетообразующую, семантическую (в результате наложения друг на друга семантики заголовка и семантики цитаты возникает игра смыслов), функция экономии (представление
в свернутом виде определенного содержания), указание читателю направления интерпретации текста, функцию обобщения, так как в сжатой форме передает смысл или идею всего произведения и другие.
Цитаты в романе Б. Акунина встречаются не только в сильной позиции. Они многообразны и полифункциональны
и в тексте романа зачастую используются автором в речи героев, выполняя при этом функцию характеризации героев
(указание на определенные литературные, художественные предпочтения, философские взгляды), функцию отсылки к
известному источнику для подтверждения своих взглядов и мыслей, функцию своеобразной игры с читателем. В тексте романа встречаются атрибутированные и неатрибутированные цитаты, маркированные и немаркированные. В тексте
точные маркированные цитаты легко узнаваемы даже неподготовленным читателем, способным определить чёткую границу между «своим» и «чужим» словом.
Так, например, Всеволод Витальевич подтверждая свои мысли цитирует первого католического миссионера Францискуса Ксавериуса. Ссылка на авторитетный источник придает убедительность его высказываниям:
«– Значит, японский язык не так уж чужд для русского уха? – с надеждой спросил Эраст Петрович. – Мне бы очень
хотелось поскорей его выучить.
– И чужд, и труден, – расстроил его Всеволод Витальевич. – Первооткрыватель Японии святой Францискус Ксавериус сказал: «Сие наречие замыслено синклитом диаволов, дабы истязать ревнителей веры» [1, с. 190].
Эта цитата дословная атрибутированная, так как говорящему необходимо аргументировать свою точку зрения, используя слова известного человека.
Или в следующем примере говорящий указывает авторов цитат, так как ему необходимо сравнить тексты разных авторов, поэтому эти дословные цитаты атрибутированы: «Рифмы может не быть в белом стихотворении, но там есть
ритм. Например, у Пушкина: «Вновь я посетил тот уголок земли, где я провёл изгнанником два года незаметных».
А тут ритма нет.
– И всё же это стихи.
– Ах, может быть, это стихотворение в прозе! – осенило Сироту. – Как у Тургенева! «Чудилось мне, что я нахожусь где-то в России, в глуши, в простом деревенском доме» [1, с. 695].
В следующем примере дословная цитата является неатрибутированной: «Мероприятие это абсолютно неофициальное и с перевоспитанием блудниц никак не связанное, совсем напротив. Скучать не будете. «Он возвратился и попал,
как Чацкий, с корабля на бал» [1, с. 187].
Это дословная цитата из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина, глава 8, строфа 13. Она не атрибутирована. Для говорящего (Доронина) не столько важно, известен ли слушающему (Фандорину) автор приведенной им цитаты, сколько
важна игра смыслов между указанной цитатой и реальной ситуацией, в которой находился герой, к которому обращены
эти слова. На переносный смысл, заключенный в цитате – «неожиданная, резкая перемена положения, обстоятельств»
– накладывается прямой смысл: Фандорин, действительно, недавно сошел с корабля на берег и был приглашен на бал.
Таким образом, цитаты в речи героев выполняют, в основном, характерологическую функцию, либо игровую. С помощью цитирования литературных источников создаются диалогические отношения с отдельным произведением, творчеством определенного автора и даже культурой.
Частным случаем цитаты считаются крылатые слова и выражения афоризмы. Под которыми, большинство авторов
понимает «меткие слова и выражения выдающихся людей разных эпох и народов и литературные цитаты, получившие
широкое распространение в языке» [5, с. 91]. Данные единицы языка также относятся к средствам создания интертекстуальной диалогичности. Использование афоризмов углубляет пространственно-временную перспективу повествования,
подключает новые смыслы за счет дополнительных коннотаций. Употребляются в романе в диалогах персонажей, таким
образом, выполняют характерологическую функцию.
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Например: « – Шутить изволите. Сочетаться законным браком с японской конкубиной? Погонят со службы. <…>
Буду исторгнут из цивилизованного европейского общества. Нет уж, в одну повозку впрячь неможно… И так всё
отлично» [1, с. 247].
В данном случае пример фрагментарного цитирования из поэмы А.С. Пушкина «Полтава» (1829): «В одну телегу
впрячь не можно / Коня и трепетную лань», включенного в речь героя, для подтверждения собственных мыслей о столкновении точек зрения, исключающих друг друга.
Таким образом, краткий анализ функционирования цитат в тексте романа «Алмазная колесница» показывает, что
цитаты выполняют различные функции в зависимости от положения в тексте. В сильной позиции текста: семантическая,
экспрессивная, обобщающая, текстообразующая, смыслообразующая, сюжетообразующая функции. Цитаты в слабой позиции выполняют характерологическую функцию, так как встречаются, в основном, в речи героев.
Становясь частью нового текста, цитата всегда модифицируется и в содержательном, и функциональном плане, подчиняясь общему замыслу другого субъекта речи. Цитата способствует установлению и поддержанию диалогических
отношений автора с читателем, подчёркивает открытость текста в межтекстовое пространство и его связь с явлениями
мировой культуры.
Перспективой нашего исследования является полный и всесторонний анализ особенностей реализации цитатных
включений в произведениях Б. Акунина.
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Мовні засоби діалогічної організації
сучасного українського економічного дискурсу
У статті розглянуто категорію діалогічності як одну з головних категорій наукового тексту. Надано стислу
характеристику найпоширенішим синтаксичним засобам вираження діалогічності. Проілюстровано прояви діалогічності в економічному дискурсі на матеріалі науковий статей українського журналу «Економіст».
Ключові слова: діалогічність, економічний дискурс, науковий текст, синтаксичні засоби.
Language means of dialogical organizing OF MODERN UKRAINIAN economic discourse
The beginning of XXI century is characterized by the activity of scientists in the study of cognitive and discursive nature
of the texts of different styles. At the present stage of development of linguistics special interest category dialogicality as one
of the main categories of text. The basic approach in the study of dialogicality is to examine the dialogue as a form of speech
that is characteristic mainly for the oral type of communication and conversational style. But the presence of in the written
scientific texts but the author also imaginary reader, who sent a message indicative of their verbal interaction and verbal
communication of scientists and points to the dialogic nature of written scientific speech. The views of M. M. Bakhtin and
other researchers on the dialogic nature of communication promoted formation in the functional style of thought that verbal
communication in general dialogical, dialogism and is a form of existence of the language in question. This gives grounds to
ascertain the presence of dialogicity in scientific texts.
The lack of specific linguistic research devoted to the consideration of pragmatic expressive syntactic means dialogical
organization of scientific speech of the modern Ukrainian economic discourse, determines the relevance of this article. The
article discusses the category of dialogicity as one of the main categories of scientific text. The short characteristic to the most
widespread syntactic means of dialogicity. Demonstrated by manifestations of dialogicity in the economic discourse on the
material of scientific articles of the Ukrainian magazine «The Economist».
Keywords: dialogicity, economic discourse, scientific text, syntactic means.
Языковые средства диалогичной организации современного украинского экономического дискурса
В статье рассмотрена категория диалогичности как одна из главных категорий научного текста. Дана краткая характеристика самым распространенным синтаксическим средствам выражения диалогичности. Продемонстрированы проявления диалогичности в экономическом дискурсе на материале научных статей украинского журнала «Экономист».
Ключевы еслова: диалогичность, экономический дискурс, научный текст, синтаксические средства.
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Постановка проблеми. Початок ХХІ ст. релевантний активністю науковців у дослідженні когнітивної та дискурсивної природи текстів різного стилю. На сучасному етапі розвитку лінгвістики особливий інтерес становить категорія діалогічності як одна з головних текстових категорій. Основним підходом у вивченні діалогічності є розгляд діалогу як однієї
з форм мовлення, характерної головним чином для усного виду спілкування та розмовного стилю. Наразі, у науковому
мовленні переважає монологічне мовлення. Проте наявність у писемних наукових текстах окрім автора ще й уявного читача, на якого спрямоване повідомлення, свідчить про їхню мовну взаємодію, а також мовну комунікацію вчених і вказує
на діалогічну природу писемного наукового мовлення.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. У 20-х роках ХХ століття завдяки праць В. В. Виноградова, М. М. Бахтіна,
Л. В. Щерби, Л. П. Якубинського та ін. було закладено теоретичний фундамент досліджень діалогічної природи текстів.
Подальші загальнотеоретичні вивчення діалогічності продовжили у 1940-50-их роках Б. О. Ларін, М. Л. Міхліна, Н. Ю.
Шведов та ін. Кінець 60-х років позначився збільшенням інтересу лінгвістів до аналізу діалогічного мовлення різних
функціональних стилів: розмовного, художнього, наукового, публіцистичного. Зокрема, питанню наявності діалогічності
в писемному науковому тексті присвятили свої розвідки О. О. Баженова, М. М. Кожина, Н. О. Красавцева, Л. В. Красильникова, Л. В. Славгородська та інші.
Відсутність спеціального лінгвістичного дослідження, присвяченого розгляду експресивно-прагматичних синтаксичних засобів діалогічної організації наукового мовлення сучасного українського економічного дискурсу, зумовлює актуальність нашої наукової розвідки.
Метою нашої статті є дослідити мовні засоби діалогічної організації сучасного українського економічного дискурсу. Зважаючи на мету дослідження, визначено ряд завдань: 1) розкрити сутність поняття «діалогічність», «діалогічне
мовлення»; 2) розглянути діалогічну природу наукових текстів; 3) надати стислу характеристику найпоширенішим синтаксичним засобам діалогічної організації сучасного економічного дискурсу; 4) проілюструвати прояви діалогічності в
економічному дискурсі на матеріалі науковий статей українського журналу «Економіст».
Виклад основного матеріалу дослідження. У світлі антропоцентричної парадигми сучасної лінгвістики категорія
дискурсу посідає одне з чільних місць. Це пояснює необхідність вивчення природнього процесу мовного спілкування як
важливої форми людської діяльності, предметом якої є думка, продуктом – висловлювання, а діалогічне мовлення – її
цілеспрямованим засобом реалізації.
У сучасному мовознавстві вивчення діалогічності дискурсивних текстів пов’язують головним чином із дискурсивною
теорією видатного мовознавця і філософа ХХ ст. М. М. Бахтіна. Спираючись на лінгвістичні дослідження В. фон Гумбольдта, який уперше ввів принцип діалогу, М. М. Бахтін представив найбільш глибоке розуміння діалогічності. Саме
поняття діалогу у вузькому значенні (як протиставлення монологічному висловлюванню однієї особи) тлумачать як обмін
взаємозумовленими репліками, як «одну з форм мовлення, за якої кожне висловлення прямо адресоване співрозмовнику
й виявляється обмеженим безпосередньою тематикою розмови» [5, с. 132].
Дослідження М. М. Бахтіним комунікативної взаємодії учасників спілкування (зокрема, діалогічних відношень) стали
підґрунтям розробки теорії діалогізму, скерованої на вивчення діалогічних відношень у широкому значенні та діалогічності як визначальної ознаки тексту й дискурсу. За М. М. Бахтіним, «діалогічні відношення становлять явище, набагато
ширше, ніж діалогічне мовлення у вузькому значенні» [7, с. 215-216]. А саме поняття «діалогічність» являє собою «особливу форму взаємодії між рівноправними й рівнозначними свідомостями» [1, с. 327].
Згідно з теорією діалог визначений як форма існування мови, пов’язана з соціальною природою й комунікативною
функцією; діалогічне спілкування – як сфера прояву мовної діяльності людини, а мовне спілкування у формі діалогу – як
конкретне втілення мови в її специфічних засобах, як певна мовна структура.
Важливою рисою діалогічності, на думку М. М. Бахтіна, є незавершеність, пов’язана з потенційною можливістю відповіді чи реакції. Діалогізм релевантний своєю динамічністю. Нелінійність моделі спілкування характеризує відтворення
процесу появи нового змісту в контексті висловлення як результату активної взаємодії адресата й адресанта. Отже, діалогічний метод передбачає врахування двох можливих думок й усіх тих, які можуть виникнути в процесі комунікації.
Діалогічність мовлення являє собою взаємодію мовців, виражену в тексті за допомогою мовних засобів. Це співвідношення смислових позицій із урахуванням реакцій адресата, а також експлікація в тексті ознак діалогу.
Погляди М. М. Бахтіна та інших дослідників на діалогічну природу спілкування сприяли формуванню у функціональній стилістиці думки про те, що мовне спілкування загалом діалогічне, а діалогічність є формою існування мови у мовленні [3, с. 11]. Це дає підстави стверджувати про наявність діалогічності в наукових текстах. Так, Г. М. Кучинський довів
принципову діалогічність творчого наукового мислення, яка виявляється у формі самоконтролю, коригування, у комплексах типу «питання-відповідь»[4]. Науковий текст становить діалог (дискусійний, полемічний) різних точок зору вчених,
які можуть підтверджувати, підтримувати чи спростовувати, критикувати погляди на те чи інше питання, а також висловлювати особисту думку. Окрім полемічного спілкування кількох дослідників, науковий текст є діалогом між автором і
читачем. Саме дискусія та полеміка є основними складниками наукового спілкування, органічною формою його викладу.
Ураховуючи структуру мовного акту та взаємодії комунікантів, М. М. Кожина визначила види діалогічності писемного наукового мовлення, а також встановила основні способи вираження діалогічності. Серед них: 1) «розмова» з іншою
згадуваною особою/особами, ідейними (теоретичними) опонентами чи однодумцями; 2) порівняння двох і більше точок
зору, які, зазвичай, під час аналізу оцінює автор; 3) «розмова» з читачем, залучення його до спільних міркувань, прагнення
привернути його увагу до змісту повідомлення; 4) «розмова» зі своїм другим, об’єктивованим «Я» (у тексті вона представлена як діалог-самоаналіз, самоконтроль чи діалог різних логік з метою перевірки доказів) [6, с. 47-48].
У наукових текстах економічного дискурсу перший та другий способи репрезентовані через використання чужої мови:
а) прямої: «Широкий перелік результуючих цілей інвестування інституційними інвесторами представлено В. Пластуном,
який робить висновок, що інституційні інвестори «формують портфелі фінансових активів для отримання прибутку…, забезпечення стабільного рівня доходу, досягнення інших інвестиційних цілей»» (Економіст. – 2015. – № 5. – С.
48) та б) непрямої: «Під сталим розвитком Л. Руденко, А. Третяк, І. Устінова та інші розуміють такий розвиток, який
надаватиме можливість на довгостроковій основі забезпечувати стабільне економічне зростання та сприятиме задоволенню поточних потреб у теперішній момент часу і не ставитиме під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» (Економіст. – 2015. – № 5. – С. 54).
Варто зауважити, що в науковому мовленні учасниками діалогу є одночасно автор цитати та особа, яка цитує. Експресія таких посилань на думку іншого ученого більш чи менш виражена в суб’єктивній оцінці інформації автора статті, який
використовує цитату. Наприклад: «О. Терещенко слушно зазначає, що вхідні та вихідні грошові потоки слід координу-
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вати таким чином, щоб у будь-який час підприємство було спроможним виконати свої поточні платіжні зобов’язання,
а цього можна досягти дотриманням фінансової рівноваги в довгостроковому періоді; <…>» (Економіст. – 2014. – №
6. – С. 64). Пряма й непряма мова як основні засоби діалогічності релевантні активністю вживання в наукових текстах
економічного дискурсу. Вони повною мірою вказують на діалогічність відносин комунікантів, імітуючи тим самим форми
власне діалогу.
Третій спосіб вираження діалогічності в наукових текстах економічного дискурсу реалізовано:
а) у дієслівних формах 1-ї особи множини дійсного способу. Наприклад: «Визначимо функціонально-планувальні фактори, що підвищують споживчу якість розташованих поруч з автодорогами земельних ділянок. Встановимо факти
впливу на сталий розвиток автодорожнього будівництва при визначенні вартості земель населених пунктів, розташованих поруч з автодорогами. Надалі виділимо межі впливу автодоріг на суміжні території населених пунктів» (Економіст.
– 2015. – № 1. – С. 37).
б) у сполученні інфінітиву з експресивно-виразними лексемами в повідомленнях спонукальної модальності. Наприклад: «Доцільно звернути увагу на те, що визначення корпоративної стійкості, обґрунтоване на основі теорії систем
і синергетичного підходу, характеризує поняття, що не тотожне корпоративному сталому розвитку» (Економіст. –
2015. – № 6. – С. 30). Такі конструкції сприяють активізації мислення адресата, а встановлення автором статті модальності
переконаності формують у читача відчуття істинності нового знання;
в) через прямі запитання, які привертають увагу читача, залучають до спільних роздумів. Це можуть бути різні експресивно-прагматичні конструкції питальної модальності, зокрема:
– власне-питальні речення: «Окрім цього, необхідно дістати відповідь на такі питання (параметри інфляційного
таргетування): 1. Хто відповідатиме за встановлення та виконання таргету (держава/центральний банк/змішана
модель)? 2. Який операційний таргет має бути встановлено (індексу споживчих цін (ІСЦ)/базовий індекс (споживчий кошик))? 3. Яке значення матиме таргет (кількісний вираз, число)? 4. Який тип таргету необхідно обрати (інтервальний/крапковий/змішаний)? <…> Давайте спробуємо дати відповіді на ці запитання для України» (Економіст.
– 2014. – № 12. – С. 2);
– питально-риторичні речення: «Тоді з’являться нові можливості для вдосконалення практичної підготовки студентів аграрних ВНЗ, оскільки, як показує дійсність, приватні вітчизняні підприємці неохоче піклуються про зростаючу
інтелектуальну зміну трудівників села, адже прагнуть миттєвої вигоди – отримати відразу фахівців із досвідом. А де їх
взяти?» (Економіст. – 2014. – № 5. – С. 41).
Четвертий спосіб діалогічної організації наукових текстів має зв’язок головним чином із міркуваннями автора, а в
економічному дискурсі цей спосіб репрезентовано за допомогою:
1) вставних слів, які виражають суб’єктивну оцінку повідомлюваного з елементами емоційності: «На жаль, нині посилення економічного тиску з метою раціоналізації використання водних ресурсів не буде підтримане суспільством та
не призведе до очікуваних позитивних наслідків» (Економіст. – 2013. – № 1. – С. 52); підкреслюють перебіг міркувань:
«Таким чином, проаналізувати діяльність досліджуваної компанії з використання інтернет-реклами можна, зокрема,
шляхом набору назви товару, що виробляє або реалізує фірма, у найбільш використовуваних пошукових системах» (Економіст. – 2013. – № 8. – С. 49).
2) питальних речень, а саме – діалогічних комплексів «питання-відповідь». Наприклад: «У потенційного інвестора,
який буде зацікавлений у належному функціонуванні об’єкта (автодороги та прилеглих до неї земельних ділянок),
звісно, виникатиме запитання: який же ефект він отримуватиме в майбутньому від вкладених інвестицій? Розглядаючи дане питання крізь призму сталого розвитку, можемо стверджувати, що отримуватиметься триєдиний економо-соціо-екологічний ефект (табл. 7)» (Економіст. – 2015. – № 1. – С. 38-39). Особливість діалогічності комплексів
«питання-відповідь» полягає не тільки в наявності проблемних питань, але й у прогнозуванні автором питань адресата, на
які він дає відповіді в статті, тим самим виражаючи автодіалогічність.
Діапазон синтаксичних явищ діалогічної організації економічного дискурсу, зокрема наукового мовлення, є досить
широким. А частота використання мовних засобів діалогічності, як слушно зауважує М. М. Кожина, зростає в наукових
текстах, які позначаються новизною змісту чи мають суто теоретичний характер [2, с. 147].
Висновки та перспективи дослідження. Отже, діалогічність є суттєвою ознакою наукового мовлення, формою репрезентації якої є діалогічне мовлення, що повною мірою виражає діалогічні відношення в тексті. У писемному науковому мовленні експліцитність прояву діалогічності має чітко екстралінгвістичні особливості та специфіку. Діалогічність
писемного наукового мовлення економічного дискурсу експлікована значною кількістю синтаксичних засобів на позначення взаємодії комунікантів (автор (Я) – учений (ВІН), автор (Я) – автор (Я) та автор (Я, МИ) – читач).
Подальші дослідження передбачають більш детальне вивчення зазначених синтаксичних засобів діалогізації наукових
текстів сучасного українського економічного дискурсу в аспекті експресивності та комунікативної прагматики.
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ПОЛІКОДОВИЙ ХАРАКТЕР ВТОРИННОГО ДИСКУРСУ
АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ
Статтю присвячено дослідженню гетерогенної структури вторинного дискурсу англомовних текстів жанру фентезі. Як семіотичне явище сучасної Інтернет-комунікації та конгломерат різноманітних знакових систем
вторинний тип дискурсу розглянуто, по-перше, як складну полікодову систему, а, по-друге, як систему полікодових
текстів. Вторинний текст як основна одиниця вторинного дискурсу представлений як полікодовий феномен, який
конструюється вербальними і невербальними елементами.
Ключові слова: вторинний дискурс, вторинний текст, семантична гетерогенність, феномен полікодовості.
POLYCODE NATURE OF THE ENGLISH FANTASY TEXTS’ SECONDARY DISCOURSE
The article deals with the issue of the English fantasy texts’ secondary discourse. Its objective is to examine the polycode
nature of the secondary type of discourse. This paper presents the polycode phenomenon as a kind of semantic heterogeneity.
It views some ideas on the contemporary trends of heterogeneous texts’ definition and pays a special attention to the specifics
of the secondary text heterogeneity. The article highlights the features of the polycode secondary text as a complex synthetic
structure. Thus secondary text as a basic unit of the secondary type of discourse, made up of elements of different semiotic systems, is examined from the perspective of the polycode phenomenon and is interpreted as a complex textual formation in which
verbal and non-verbal elements constitute a single whole in visual, structural, semantic and functional aspects, and which is
aimed at a complex influence on secondary recipients. The organic interaction between verbal and non-verbal components is
used in the secondary textspaces as a means of enhancing a pragmatic effect on the secondary recipients. The research material is G. R. R. Martin’s epic fantasy series «A Song of Ice and Fire» and its secondary textspaces, submitted on Fanfiction.
Net, GeoCities and Archive of Our Own.
Key words: secondary discourse, secondary text, semantic heterogeneity, polycode phenomenon.
ПОЛИКОДОВЫЙ ХАРАКТЕР ВТОРИЧНОГО ДИСКУРСА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ
Статья посвящена изучению гетерогенной структуры вторичного дискурса англоязычных текстов жанра фэнтези. Как семиотическое явление современной Интернет-коммуникации и конгломерат различных знаковых систем
вторичный тип дискурса рассмотрен, во-первых, как сложная поликодовая система, а, во-вторых, как система
поликодовых текстов. Вторичный текст как основная единица вторичного типа дискурса представлен как поликодовый феномен, который конструируется вербальными и невербальными элементами.
Ключевые слова: вторичный дискурс, вторичный текст, семантическая гетерогенность, феномен поликодовости.

Стрімкий розвиток нових технологій і впровадження інформаційної техніки в усі сфери людської діяльності каузують
перманентну зміну соціальної функції комунікації. З розвитком Інтернету, який сьогодні визнаний найважливішим винаходом людства за останні десятиліття [4], і який постає особливою площиною для антропоморфної комунікації, головним
пріоритетом комунікантів стає можливість зайняти певне місце у глобальній мережі. Постійно створюються нові поняття,
що стають характерними для комп’ютерного середовища, впроваджуються різноманітні способи і форми текстової інтеракції, в комунікативному процесі, поряд зі знаками вербального семіотичного коду, активно задіяно знаки аудіальної та
візуальної семіотичної систем.
Отже, актуальність поданого дослідження зумовлена, по-перше, необхідністю вивчення сучасних Інтернет-технологій, а також нових форм комунікативної взаємодії у комп’ютерно-опосередкованих умовах, де користувач і споживач
кіберпростору потрапляють у фокус наукового інтересу як представники інформаційної культури, а, по-друге, змінами
у глобальному інформаційно-комунікативному середовищі, які посилили інтерес сучасної лінгвістики до невербальних
засобів Інтернет-комунікації.
Об’єктом представленого дослідження обрано вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури,
а предметом аналізу – його полікодовий характер. Мета статті полягає у вивченні механізмів взаємодії вербального та
невербального компонентів у вторинному дискурсі англомовних текстів жанру фентезі як системі полікодових текстів.
Матеріалом дослідження послугував корпус текстів вторинного дискурсу циклу романів у жанрі фентезі Дж. Р. Р. Мартіна
«A Song of Ice and Fire», представлений у базах автоматизованих електронних текстових архівів FanFiction.net, Archive of
Our Own та GeoCities.
Новою формою Інтернет-комунікації вважається «текст епохи веб» [5, с. 267], який надає своїм користувачам необмежені можливості, зокрема можливість колективного співавторства, високий рівень гібридизації, легкість оновлення
змісту, можливість впливу на реципієнта невербальними засобами тощо [5, с. 271]. До текстів епохи веб відносяться популярні соціальні мережі, блоги, мультимедійні системи розповсюдження інформації, фансайти тощо. Отже, разом із новим
дискурсивним простором з’являється нова форма мовної взаємодії, основною ознакою якої постає полікодовий характер.
Крім того, завдяки досягненням технічного прогресу між індивідами з’являються не лише нові форми комунікації, а й нові
«формати» тексту. Мова йде про структурно-гетерогенні тексти, в яких різні семіотичні системи тісно пов’язані та перебувають у постійній взаємодії [7-9]. Такі полікодові тексти надають можливість творчої самореалізації, можливість «бути
тим, ким людина хотіла б, але не може стати в реальності» [6, с. 152].
Велика кількість і розмаїття семіотично неоднорідних текстів визначає сучасний стиль мислення, який проявляється
в різного роду полікодових комбінаціях. Тому інтерес лінгвістики до текстів, продукованих через взаємодію мовних,
аудіальних і візуальних семіотичних знаків є, як пише В. Є. Чернявська, «наслідком і віддзеркаленням полікодового характеру людської комунікації на сучасному етапі» [9, с. 90]. Таким чином, в лінгвістиці на часі відбувається перехід від
аналізу одношарової семіотичної системи, якою є мова, до вивчення багатошарової (тексто-аудіо-візуальної інформації
представлення тексту в Інтернеті) [4, с. 5].
Полікодовіcть припускає одночасне використання у комунікації кодів різних семіотичних систем. Полікодовий комунікативний процес охоплює два компоненти: вербальний (природно-мовний, мовленнєвий) і невербальний (який належить іншим знаковим системам – аудіальній, візуальній та ін.). Якщо мова йде про писемну комунікацію, то полікодовість, слідом за О. Г. Соніним, можна визначити як поєднання в єдиному графічному просторі семіотично гетерогенних
складових – вербального тексту, зображення, а також знаків іншої природи [8, с. 117].
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Понятійна парадигма включає цілий ряд термінів на позначення комунікації або її продуктів (структурно-неоднорідних текстів), побудованих на поєднанні семіотично гетерогенних складових. Серед них – креолізований текст, гібридний
текст, супертекст; бімедіальний, полімедіальний, мультимедійний текст; полімодальний вербально-візуальний текст,
полікодовий текст [9, с. 89]. Ці поняття свідчать про те, що текст як комунікативна одиниця не обмежується лише мовною
складовою, а характеризується як об’єкт міждисциплінарних досліджень.
У представленій науковій розвідці вважаємо за доцільне використовувати для найменування комунікативної та смислової єдності вербальних і невербальних знаків, слідом за В. Є. Чернявською, такі поняттяві аналоги як «полікодовий
текст» та «мультимедійний текст», оскільки обидва тлумачаться як багаторівневі полімедіальні продукти комунікативної
діяльності, вербальна та невербальна – пара- і екстравербальна знакова множина [9, с. 89].
Прагненням до полікодовості характеризуються англомовні тексти сучасної масової культури, зокрема тексти жанру
фентезі. Так, яскравим прикладом є цикл романів у жанрі фентезі Дж. Р. Р. Мартіна «Пісня льоду та полум’я / A Song of Ice
and Fire», який органічно вбудовується в концепцію мультимедійного жанру. Особливий характер оповіді саги Дж. Р. Р. Мартіна «A Song of Ice and Fire» створює ефект повного занурення у вигаданий світ і зумовлює створення численних фендомів,
рольових ігор і співтовариств фентезі. Складні та розгалужені родинні стосунки між персонажами, їх політичні й військові
стратегії, палацові інтриги, жорстока боротьба за владу й відчайдушна за життя, велика кількість загадок, пов’язаних з генеалогією або зниклими персонажами, мозаїка подій минулого, обривки якого спливають у розмовах або спогадах різних
персонажів (саме у такий спосіб, наприклад, збираються деталі повстання Роберта Баратеона або правління династії Таргарієнів), а також загадки світоустрою Вестеросу – все це привертає увагу прихильників і породжує цілу хвилю наслідувачів.
Незавершеність жанру дозволяє реципієнтам на основі текстових творів фентезі конструювати нові полікодові / мультимедійні структури, що включають в себе не тільки текстовий твір, а й віртуальні світи комп’ютерних ігор (наприклад:
комп’ютерна гра в жанрі RTS «A Game of Thrones: Genesis», розроблена французькою студією Cyanide і заснована на книгах із серії «Пісня Льоду і Полум’я» Джорджа Мартіна; рольова відеогра «Game of Thrones» за мотивами циклу романів;
епізодична пригодницька гра «Game of Thrones», заснована на серії книг і серіалі, розроблена Telltale Games у співпраці
з Ті Корі Франком), настільні ігри (наприклад: гра «A Game of Thrones: Living Card Game» за мотивами циклу романів «A
Song of Ice and Fire»), ілюстрації, або так званий фан-арт (англ. «fan art»), відтворення артефактів Вторинного світу саги
тощо. Цікавим з цієї точки зору також же є екранізація літературного оригіналу – американський драматичний серіал у
жанрі фентезі «Game of Thrones», що є адаптацією циклу романів «Пісня льоду та полум’я / A Song of Ice and Fire» і основним кроком до переходу твору в категорію мультимедійних явищ. Проте, перш за все, це стосується аспекту літературних
доповнень і фанфікшена, тобто вторинних текстопросторів циклу романів «A Song of Ice and Fire».
Таким чином, тенденція до мультимедійності, яку демонструє твір сьогодні, може бути одночасно сприйнята як новий
поворот у проблемі взаємодії видів мистецтва, і як продовження традиції, і багато в чому як вираження ескапізму, адже
Вторинний світ циклу романів Дж. Р. Р. Мартіна «A Song of Ice and Fire», безперечно, створений для конкретного кола
реципієнтів, які втомилися від сірості навколишнього світу, ностальгують за доблестю і честю, інтригами і владою, які
живуть у власних думках, мріях і почуттях. Комплекс, створюваний на основі циклу романів у жанрі фентезі Дж. Р. Р.
Мартіна, є доволі широким і різноманітним.
Вторинний дискурс, або вторинний текстопростір, циклу романів як семіотичне явище сучасної текстової Інтернет-комунікації являє собою конгломерат різноманітних знакових систем, його можна розглядати як складну полікодову систему
або систему полікодових текстів. Слід наголосити на тому, що в межах вторинного дискурсу «роль зорової інформації
зростає, образотворчі форми все більш активно взаємодіють з вербальними засобами комунікації» [1; 3], оскільки середовищем є візуальна образність – статична або динамічна, наприклад, малюнки або відео за мотивами. І хоча полікодовість
вторинного дискурсу не є унікальною рисою, притаманною виключно цьому дискурсивному середовищі, вона реалізується в ньому по-своєму. Так, невербальні засоби постають змістовними елементами, оскільки привертають увагу реципієнтів і стимулюють подальшу інтерпретацію вторинних текстів. Тому в процесуальному аспекті сам полікодовий текст можна назвати механізмом, що приводить в дію когнітивні процеси його сприйняття як змістовно-смислового, формального і
функціонального єдиного цілого.
Таким чином, вторинні текстові утворення можна визначити як «особливі лінгвовізуальні феномени, в яких вербальні
та невербальні компоненти утворюють єдине візуальне, структурне, смислове та функціональне ціле, що забезпечує його
комплексний прагматичний вплив на адресата» [2, с. 73]. І відповідно, механізми интеграціі вербального компонента і
зображення, закладені в текстове ціле, виступають умовою подальшого текстопородження і текстосприйняття у новій
когнітивно-комунікативній матриці текстової комунікації.
Невербальний компонент вторинного дискурсу англомовних текстів сучасної масової культури ми визначаємо на основі паратекстової зони, в якій вторинні автори розміщують іконічні зображення, які символізують їх ставлення до літературного оригіналу, і які стають претензією вторинних авторів на самовираз, самоствердження або спробою досягнути певного
порозуміння, яке, можливо, недоступне їм у повсякденному житті. Паратекстова зона призначена для безпосереднього
впливу на читача, вона виконує функцію визначення наративної стратегії автора вторинного тексту, створює певну атмосферу, яка є фоном для розгортання подій, надає їм додаткових інтерпретаційних можливостей та структурує безпосередній
читацький досвід у вторинному дискурсі, створює єдині, складні інтерпретативні рамки для вторинного тексту. Паратекстова зона є тим перехрестям, де вперше перетинаються свідомість вторинного реципієнта як когнітивного та креативного
суб’єкта з усім комплексом його емоційного, культурного та соціального досвіду зі свідомістю продуцента вторинного
англомовного тексту.
Отже, фактура вторинного дискурсу англомовних текстів сучасної масової культури загалом і вторинних текстів зокрема є гетерогенною, оскільки представлена в різних системах кодування. Кожна семіотична система завдяки своїм специфічним властивостям доповнює, роз’яснює, компенсує специфічні властивості іншої семіотичної системи. Саме тому
представляється необхідним розглядати вербальний і візуальний компоненти як рівноправні частини єдиного полікодового цілого. Таким чином, полікодовий характер вторинного дискурсу обумовлений, по-перше, каналом і ситуацією спілкування, по-друге, комунікативним задумом первинного та / або вторинного продуцента, по-третє, предметом мовлення і
служить завданням ефективного спілкування між текстовими антропоморфами.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА У СУЧАСНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ США
Стаття присвячена виявленню механізмів утворення метафоричних моделей у рекламному дискурсі США.
З’ясовано специфіку формування метафоричних моделей, розкрито репрезентацію метафоричних схем лексикофразеологічними засобами у рекламних текстах.
Ключові слова: рекламний дискурс, концептуальна метафора, метафорична модель.
CONCEPTUAL METAPHOR IN MODERN ADVERTISING DISCOURSE OF USA
This article focuses on a problem of metaphor models formation in advertising discourse of USA. We revealed particularities of metaphor models building, highlighted different characteristics, analysed representation of metaphor models with
lexico-phraseological means in advertising discourse of USA. The article shows that mechanism of metaphor models formation is transfer of different people and animals’ characteristics on product and service in advertisements. There are two
relevant metaphor constructions for advertising discourse of USA: anthropomorphic – where a product or service represents
as a person, and zoomorphic – where a product or service represents as an animal. In both constructions the referent is a
product or service. Metaphor process in anthropomorphic projection happens according to such characteristics: function,
social status, external features, attribute and quality. Within the boundaries of zoomorphic models we found out the transfer
on sound, appearance and quality characteristics in advertising discourse of USA.
Key words: advertising discourse, conceptual metaphor, metaphor model.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В СОВРЕМЕННОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ США
Статья посвящена выявлению механизмов образования метафорических моделей в рекламном дискурсе США.
Определено специфику формирования метафорических моделей, раскрыто репрезентацию метафорических схем
лексико-семантическими средствами в рекламних текстах.
Ключевые слова: рекламный дискурс, концептуальна метафора, метафорическая модель.

Увага вчених до когнітивної діяльності людини, до способів номінації у первинному і вторинному семіозисі сприяла
підвищенню інтересу до антропологічної лінгвістики, що передбачає вивчення мови у тісному зв’язку з людиною, її свідомістю, мисленням, духовно-практичною діяльністю тощо [1, 1990, 8, 1986]. У цьому аспекті надзвичайно актуальним
є аналіз концептуальної метафори, що дає можливість виявити потенціал метафори як ментальної процедури при сприйнятті і репрезентації людиною фрагментів картини світу.
Метою нашого дослідження є виявлення механізмів утворення метафоричних проекцій у рекламному дискурсі. Відповідно до мети дослідження у статті вирішуються наступні завдання:
1. З’ясувати специфіку формування метафоричних моделей у рекламному дискурсі США;
2. Виділити характеристики, за якими відбувається процес метафоризації;
3. Розкрити репрезентацію метафоричних схем лексико-фразеологічними засобами у рекламних текстах США.
Об’єктом нашого дослідження є механізми формування метафоричних моделей у текстах реклами, а предметом наукового пошуку постають особливості репрезентації цих моделей.
Дослідженню метафори у різноманітних аспектах присвячені численні праці учених [Див. напр.: 1; 5], проте механізм
її утворення, система метафоричних моделей представлено у наукових студіях недостатньо. Когнітивний напрямок дослідження метафори розпочався у середині ХХ століття, а сьогодні набув ще більшої актуальності завдяки виникненню
«теорії концептуальної метафори», засновником якої вважається Дж. Лакофф [11]. Розробкою цього вчення також займалися Н. Д. Арутюнова, ван Дейк, Е. МакКормак. Ця теорія привнесла системність в опис метафори як когнітивного
механізму і ментальної процедури.
Стверджують, що метафора не обмежується лише сферою мови і є інструментом мислення, а самі процеси мислення
людини у значному ступені метафоричні. Ми цілком погоджуємося з цією думкою, і додамо, що такий підхід дозволив
вивести метафору за рамки мовної системи і аналізувати її як механізм взаємодії мови, мислення і культури.
Зауважимо, що у рамках цього напряму метафора тлумачиться не лише як стилістичний засіб, а як «складний механізм
концептуалізації, когнітивний процес, що позначує та формує нові поняття, без якого неможливо отримати нові знання»
[5, с. 59]. Сучасні дослідження механізмів метафоризації спрямовані на те, щоб виявити потенціал метафори як ментальної процедури сприйняття і репрезентації людиною фрагментів картини світу. Відповідно одного із основних положень
концепції концептуальної метафори, процеси метафоризації ґрунтуються на процедурах обробки знань, які втілюються у
когнітивних конструктах – фреймах і сценаріях [3, с. 296].
© О. Д. Макєдонова, 2015
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Іншими словами, суть метафоризації полягає у розумінні й досвідному переосмисленні пов’язаних з певним мовним
виразом сутностей однієї концептуальної царини, до якої вона первісно належить, в термінах іншої. Відбувається проекція однієї понятійної сфери на іншу, своєрідна експансія концептів сфери-джерела, у результаті якої відбувається захоплення та освоєння концептів нової сфери – сфери мети [11, с. 118].
Когнітивний процес на базі метафоризації складається з концептуального кореляту (поняття, яке використовується
для порівняння) або сфери-джерела і концептуального референта (метафоризовані поняття) або сфери-мети [9, с. 342]. У
лінгвістичній літературі дуальна метафорична модель зазвичай позначається формулою ЦАРИНА ДЖЕРЕЛА/КОРЕЛЯТ
є ЦАРИНА ЦІЛІ/РЕФЕРЕНТ.
Особливої актуальної сьогодні набуває «теорія концептуального злиття» або концептуальної інтеграції, висловлена американським науковцем А.А. Річардсом [7, с. 46]. Суть концептуальної інтеграції полягає в тому, що при виникненні метафори відбувається одночасна активація тих областей мозку, які відповідають за наочні і абстрактні образи, і при цьому
актуалізуються, принаймні, два фрейми, складові структурні елементи яких можуть не мати нічого спільного[10, c. 133–179].
Спираючись на цю теорію, механізм утворення метафоричного деривату може бути описаний у декілька етапів. Першим етапом є сприйняття людиною об’єкту або явища, другим – активація мовними формами процесу пошуку образу та
асоційованих з ним фреймів. Третім етапом постає переміщення змісту метафоризованого фрейму у вже існуючий фрейм,
і останній етап – це інтерпретація фрейму з урахування вже наявного досвіду [10, c. 179].
Реалізація метафоричних проекцій досліджується на матеріалі різних типів дискурсів, проте особлива увага концептуальній метафорі приділяється у рекламному дискурсі. Відомо, що основною метою реклами є переконання потенційних
споживачів у користуванні послугою чи придбанні товару. Саме тому рекламний дискурс активно експлуатує концептуальну метафору, яка стає потужним знаряддям для реалізації цієї мети.
Рекламний дискурс, виробляє свої власні преференції щодо метафоричних моделей [2, с. 182]. Проаналізувавши англомовні рекламні повідомлення у сучасних журналах США, нам видалося можливим виділити такі метафоричні проекції:
1) антропоморфна – товар або послуга представлені як людина; 2) зооморфна – товар або послуга представлені як тварина.
Реалізація антропоморфної моделі, сферою-джерелом якої є людина ґрунтується на виділенні, переосмисленні і переносі характеристик з людини на товар чи послугу, що рекламується. Іншими словами, антропоморфізм товару чи послуги проявляється в тому, що вони наділяються людськими ознаками, які есплікується засобами лексики і фразеології.
У структурі цієї проекції можна виділити такі ознаки, за якими відбувається процес метафоризації: а) за функцією; б) за
соціальним статусом; в) за зовнішніми характеристиками; г) за якостями; д) за властивостями.
Процес метафоризації у рамках антропоморфної моделі може базується на переосмисленні функцій людини, які вона
виконує безпосередньо у житті і перенесенні цих функцій на товар чи послугу, що рекламується. Наприклад, у рекламі
бактерицидного пластиру для дитини і автомобіля Volvo корелятом постає охоронець, функції якого підлягають процесу
метафоризації, а референтом є товар, який мислиться як захисник і рятувальник: Say hello to your bodyguard (Today’s
Parents, February, 2012); Europe’s best-looking lifeguard. Volvo for life (Redbook, April, 2012).
У результаті метафоричного процесу у рекламних епізодах товар чи послуга може бути представлений як помічник,
товариш або друг. Мовні засоби, які лексикалізують метафору, покликані сформувати у свідомості потенційного покупця
почуття довіри до запропонованого товару чи послуги. У рекламі компанії Kenwood кухонний комбайн представлений як
помічник на кухні: Your helping hand in the kitchen. Kenwood. Create more. (Good Housekeeping, May, 2012), а у рекламному
епізоді чоловічої косметики, косметика бренду Mitch наділяється якостями товариша, який допоможе і виглядати позитивно, і познайомитися з дівчатами: Man up. Mitch style isn’t born. It’s groomed. Every guy needs a wingman to make him look
good. Created just for men, Mitch is a modern manpower that makes great grooming easy (Esquire, December, 2012).
У наступному прикладі інтерактивна книга для дітей виконує функцію «помічника», який допомагає батькам у вихованні дитини: Cuddle up with this talkative pup? Interactive storybook and story buddy. When you read key words aloud from any
of Nugget’s Storybook, this loyal new friend surprises you with response all his own. Hallmark (Redbook, April, 2012).
В основу метафоричного переосмислення за соціальним статусом покладена можливість приналежності людини до
певної соціальної групи. У рекламі автомобіля Range Rover лексема an aristocrat виступає основою для отримання висновку про те, що рекламований автомобіль належить до класу люкс і призначений для людей високого соціального статусу:
Born to be an aristocrat. (Esquire, December, 2010).
Метафоризація за зовнішніми характеристиками відбувається унаслідок перенесення ознак людської зовнішності
на товар чи послугу, запропонованих у рекламі. Товари чи послуги можуть наділятися органами людини, зовнішньою
привабливістю, силою тощо. Наприклад, нова модель автомобіля Toyota Camry обладнана спеціальним монітором для
обзору «мертвої зони», через непроглядність якої часто виникають аварії. У рекламі цей монітор представлений як людські очі: It’s ready for the lurker. Lurking in your blind spot. Are you? You can’t always see what’s coming. But the reinvented
technologically advanced 2012 Toyota Camry has got eyes where you don’t. With the available Blind Spot Monitor, you’ll be
alerted to vehicles that are hiding there on your left and right. And when combined with a cabin. That’s redesigned for better
visibility; you’ll be able to see like never before. Because one of the best ways to avoid an accident is to see it coming. It’s coming.
Are you? (US weekly, December 12-19, 2011).
Розглянемо рекламне повідомлення, у якому метафоричне переосмислення отримує зовнішня ознака ідентичності.
Особливість близнюків, тобто їх зовнішня однаковість, переноситься на товар, а саме на тональний крем, який володіє
здатністю пристосовуватися до будь-якого кольору шкіри: Find your skin twin. It doesn’t just fit you, skin twin technology
actually merges with your skin tone. Perfect pump application. Blends easily. Soft, natural coverage. Easy breezy beautiful
Covergirl (Cosmopolitan, February, 2012).До того ж, процесу метафоризації у антропоморфній моделі може піддаватися і
така ознака, як «фізична сила» (зовнішня характеристика). Саме якістю чоловічої «мускулистості» наділяється автомобіль
марки Infiniti, зокрема потужність його двигуна: The New Infiniti M45. The muscle car with brain. 340 horsepower V8 0-60 in
6.1 seconds (Scientific American, November, 2003).
Людина, як відомо, володіє різноманітними позитивними і негативними якостями. Саме передачу людських рис
покладено в основу метафоризації за ознакою якості. Розглянемо такий приклад: Jack of all Trades. Master of all. The
revolutionary Samsung Galaxy Note is the size of a phone but has the productivity of a PC and with a 5.3 HD Super Alomed screen,
it gives you the ultimate freedom to work and play on the go. Capture screens, make notes and share your ideas in an instant. It’s
like nothing you’ve ever seen before (Stuff, January, 2012).
Ідіоматичний вираз Jack of all Trades вживається для позначення людини, яка виконує багато речей одночасно, але не
якісно. Саме якість «вміння робити багато речей одночасно» набуває смартфон Samsung Galaxy Note, а негативна якість
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«неякісне виконання» нівелюється за допомогою колокації Master of all. Таким чином, метафора маніпулює свідомістю
адресата і закріплює думку про те, що цей телефон одночасно і, в той же час якісно, виконує різноманітні функції. Проаналізуємо ще один приклад рекламного епізоду, в якому автомобіль Volkswagen представлений як лицар: A knight in
shining double-sized galvanized steel. Volkswagen. Drivers wanted (Esquire, December, 2012). У свідомості сучасних американців лицар асоціюється з людиною, яка володіє такими характеристики, як благородство, сміливість, безстрашність та
знається на етикеті. Саме цими ознаками наділяється автомобіль і переконує адресата у тому, що він призначений для
людей з такими ж якостями.
Метафоричний образ у рекламних текстах може базуватися на переносі різних людських властивостей на товари чи
послуги, таких як: хизування, прокидання вранці і. т.д., наприклад: Information live, lashes show off, beauty comes, world is
waking up, business knows і т.д. Відносини між людьми (початок і розрив) також осмислюються метафорично і переносяться на суб’єкт реклами: Break up with your uncomfortable contacts for good. And start relationship with a brand-new eye doctor
trust most. (Cosmopolitan, April, 2012). Як видно з наведеного прикладу, у рекламі нового бренду контактних лінз, адресату
пропонують «розлучитися» зі старими контактними лінзами і «розпочати відносини» з новими.
Зазначимо, що актуалізація антропоморфної моделі у рекламному дискурсі можлива за декількома ознаками одночасно. Так, у рекламі кадилаку процес метафоризації відбувається за зовнішніми і якісними характеристиками. Ідіоматичний
вираз All brawn and no brain позначає людину привабливої зовнішності, але зовсім позбавлену інтелекту. Цей фразеологізм обігрується як «битва красивих і розумних», а ознаки людської привабливості і розуму переносяться на товар, що
рекламується: It appears the battle between brains and brawn has officially been called a draw. 2012 Cadillac SRX. Brains meet
brawn meets beauty. Its potent, new 308 HP, power plant is the most powerful engine standards in any luxury crossover. While
its brilliant, available glade-up navigation system will make you feel like the future got here early. Each new standard leads to
another (Esquire, December, 2011).
Перейдемо до зооморфної моделі, сферою-джерелом якої є тварина, а сферою-метою є товар чи послуга реклами.
Таким чином, у межах цієї моделі спостерігається перенос ознак тварин на товар чи послугу, і перенос ознак одного
предмета на інший (товар чи послугу). У структурі цієї проекції можна виділити наступні ознаки, за якими відбувається
механізм метафоризації: а) за звуком; б) за зовнішнім виглядом; в) за якостями.
Отже, процес метафоризації у рамках неантропоморфної моделі може ґрунтуватися на звуковій ознаці. Перенос за
звуком відбувається у тих випадках, коли прослідковується подібність між звуками, які видають тварини, і звуками, які
видаються механічними об’єктами: The all new 200-hp Acura ASX Type-S. The throaty growl of a revolutionary engine paired
with a new 6-speed manual transmission. You might just want to roll down the windows and take a good listen (Rolling Stones,
September, 2006). У рекламі автомобіля марки Acura звук двигуна описується як хрипле ричання тварини, що наводить
адресата на думку про потужність і надійність автомобіля, а звук руху автомобіля Ford представлений як політ бджілки,
тобто негучність і тиша руху стає властивістю автомобіля: Float like a butterfly, drives like a bee. Ford (Better Homes and
Gardens, June, 2011).
Реклама автомобіля Fiat є прикладом метафоризації за зовнішнім виглядом, де основою метафоричного процесу виступає асоціація між породою тварини і моделлю авто: Bring the whole family to see a new breed of Panda this weekend.
New Breed of Panda. (Better Homes and Gardens, June, 2011). Автомобіль Fiat представлений як новий вид панд, але безпосередньої подібності між зовнішнім виглядом тварини і автомобіля не прослідковується. Це рекламне повідомлення
супроводжується невербальним компонентом, а саме зображенням авто, розмальованого як панда, що і слугує підґрунтям
для метафоризації.
В основу метафоричного переосмислення за ознакою якості покладені різноманітні властивості тварин, якими наділяється товар чи послуга. Так, наприклад, швидкість руху летючої миші переноситься на автомобіль марки Ssang Yong: Like
a Bat out of Hell! Ssang Yong (Better Homes and Gardens, June, 2011), а сила динозавра – на комп’ютер: Select your BEAST!
(зображення динозавра) DinoPC.com (PC Format, May, 2012).
У висновку зазначимо, що механізмом побудови метафоричних моделей є перенесення різних характеристик на товар чи послугу, що рекламується. Для рекламного дискурсу США релевантними виявилися дві метафоричні конструкції:
антропоморфна, корелятом якої є людина, і зооморфна, сферою-джерелом якої є тварина. В обох моделях референтом
виступає рекламований товар чи послуга. Процес метафоризації у структурі антропоморфної проекції відбувається за
такими ознаками, як: функція, соціальний статус, зовнішня характеристика, якість і властивість. У межах зооморфної
моделі спостерігається перенесення ознак за звуком, зовнішнім виглядом і якостями, якими наділяється товар чи послуга,
запропоновані у рекламі.
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КІНОПЕРЕКЛАД ЯК ОСОБЛИВИй ТИП АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ
Статтю присвячено розгляду основних понять у сфері кіноперекладу. При цьому окреслено його особливості,
встановлено об’єкт та одиницю перекладу у сфері кіно, а також визначено місце кіноперекладу в ієрархічній системі аудіовізуального перекладу. Окрім того, здійснено спробу розмежування понять кінодискурсу та кінотексту.
Ключові слова: аудіовізуальний переклад, аудіовізуальний текст, кінопереклад, кінодискурс, кінотекст.
filM TRaNslaTioN as a sPEcial TyPE of aUDioVisUal TRaNslaTioN
The paper is devoted to consideration of basic terms in the film translations area. Its peculiarities are designated, the
object and film translation unit as well as the place of film translation in the hierarchical system of audiovisual translation are
determined. In addition the author attempts to differentiate the definitions of film discourse and film text.
Key words: audiovisual translation, audiovisual text, film translation, film discourse, film text.
КинОпеРевОД КаК ОсОБый тип аУДиОвиЗУалЬнОгО пеРевОДа
Статья посвящена рассмотрению основных понятий в сфере киноперевода. При этом названы его особенности,
установлен объект и единица перевода в сфере кино, а также определено место киноперевода в иерархической системе аудиовизуального перевода. Кроме того, сделано попытку разграничения понятий кинодискурса и кинотекста.
Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, аудиовизуальный текст, киноперевод, кинодискурс, кинотекст.

Постановка наукової проблеми та її значення. Кіноіндустрія переживає період свого розквіту, відповідно, переклад
у сфері кіно – один із найпопулярніших видів перекладу. В Україні є та постійно з’являються нові студії дубляжу та вдалі
переклади фільмів, але комплексного дослідження кіно перекладу (КП) на вітчизняному ринку бракує. Причина цього
може полягати в міждисциплінарному характері КП. Адже ґрунтовне вивчення цієї сфери вимагає тісної співпраці між
дослідниками у сферах перекладознавства, літературо-, культуро- та мовознавства, соціології, психології, журналістики
та кіномистецтва.
Актуальність теми дослідження визначається теоретичними і практичними потребами українського суспільства та
зумовлена необхідністю системно-цілісного дослідження особливостей перекладу кіно.
Метою нашої розвідки є з’ясування ключових особливостей кіноперекладу та формування понятійного апарату у
сфері перекладу кіно.
Для виконання поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: виявити особливості АВП як окремого виду
перекладу, з’ясувати його відмінності від інших видів; встановити місце КП в типології АВП; проаналізувати диференційні ознаки КП; визначити його об’єкт та одиницю.
Аналіз останніх досліджень. Відправними пунктами наукової розвідки слугують теоретичні розробки О. Гессе-Квака, І. Фодора, Й.-Д. Мюллера, К. Вітмен-Лінсен, Т. Гербста, І. Ґамб’є та Г. Ґотліба, у яких здійснено всебічний аналіз особливостей АВП та сформульовано основні поняття КП.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Під поняттям «аудіовізуальний переклад» ми розуміємо особливий вид перекладу, специфіка якого полягає у передачі змісту через слуховий та
зоровий канали та різні види кодів синхронно з тим, що зображено на екрані. АВП є, таким чином, родовою назвою, яка
визначає характер різних способів перекладу, коли оригіналом є текст, який передається за допомогою аудіоканалу (переклад радіопрограм), аудіо- та візуального каналів (кінотеатральний та телевізійний переклад) або письмового, аудіо- та
візуального каналів (мультимедійний переклад).
Оскільки процес перекладу аудіовізуальної продукції виходить за межі традиційного перекладу, то й загальна характеристика цього процесу повинна виходити з його специфіки, а метод перекладу, як зазначає К. Райс, повинен відповідати типу тексту [5]. Таким чином, кіно слід віднести до аудіовізуального типу тексту. Як влучно зазначає Н. Шубенко,
«системна організація аудіовізуального образу характеризується співвідношенням його складових – відеоряду, музики,
шумових ефектів, вербального ряду»[8, c. 146], наголошуючи на тому, що присутність відеоряду (візуальної складової) є
константою в аудіовізуальному тексті. Однак формування цілісного аудіовізуального образу можливе тільки в разі взаємодії відеоряду з аудіальною складовою [8, c. 146]. Відповідно до цього структуру аудіовізуального тексту можна відобразити таким чином (Рис. 1):

Рис. 1. Структура аудіовізуального тексту
У свою чергу, ієрархічні відношення у межах АВП повинні лягти в основу класифікації типів АВП залежно від його
об’єкту та виглядати таким чином (Рис. 2):
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Рис. 2. Типологія АВП
Спільними для перекладу фільмів, телепрограм, відеореклами, мультимедійної продукції та перекладу театральних
постановок з огляду на переклад є такі характеристики:
1) передача змісту через два канали (слуховий та зоровий) і різні види кодів (зображення у русі, нерухоме зображення,
текст, діалог, музика, шум тощо), причому скоординовано, синхронно;
2) незмінність зображення, що передбачає підпорядковування перекладу останньому, адже слова та звуки повинні
відповідати візуальному ряду;
3) залучення до процесу перекладу цілої команди: перекладач, редактори, режисери, актори, що спричиняє появу низки
редакційних трансформацій тексту перекладу;
4) технічна складова АВП відіграє важливу роль у формуванні результату роботи перекладача.
Як бачимо, переклад фільмів займає особливе місце у типології АВП та залежно від дистриб’ютора (або замовника та
місця первинного перегляду) його можна поділити на кінотеатральний (на замовлення відповідної кінокомпанії оригіналу
для перегляду в кінотеатрах) та телевізійний (на замовлення телеканалу для трансляції по телебаченню). При цьому види
КП відрізняються: якщо для кінотеатрального перекладу використовується переважно дублювання, то для перекладу телевізійної продукції – як дублювання, так і закадровий переклад і субтитрування.
Основною відмінністю кожного з названих типів АВП є об’єкт перекладу, яким у КП є фільм як нерозривна єдність
вербальної, невербальної та позамовної інформації, що передається за допомогою декількох семіотичних систем. Тому
ми не називаємо об’єктом перекладу кіносценарій або титри до фільму, адже переклад останніх розрахований лише на
врахування та відтворення вербальної складової на основі написаного тексту. Проте часто саме візуальний ряд наштовхує транслятора фільму на прийняття адекватних перекладацьких рішень та дозволяє компенсувати певні інформативні
втрати, зумовлені специфікою сфери перекладу – вимогою забезпечити відповідність зображення та звуку та врахуванням
обмежень у просторі та часі.
У даному контексті потребують розмежування поняття «кінотекст» та «кінодискурс». Російські науковці Г. Слишкін та М. Єфремова кінотекстом називають «нероздільне, цілісне та завершене повідомлення, виражене за допомогою
вербальних (лінгвістичних) та невербальних (іконічних та/ або індексальних) знаків, організоване … через залучення
кінематографічних кодів, і зафіксоване на матеріальному носії, з головним призначенням – відтворення на екрані» [7,
c. 32]. При цьому лінгвістичну систему утворюють письмовий (титри, написи) та усний (мовлення акторів, голос за кадром, пісні) компоненти [7, c. 17–18]. Якщо кінофільм охоплює весь комплекс вербальних та невербальних компонентів,
то кінотекст, як зазначає В. Конкульовський, зосереджується на мові і розглядає елементи мовлення: інтонацію, паузи
тощо як другорядні» [3, c. 264].
Для потрактування кінодискурсу спинимося на дефініціях, даних С. Назмутдіновою та А. Зарецькою. Перша дослідниця вважає кінодискурсом семіотично ускладнений, динамічний процес взаємодії автора та кінореципієнта, який відбувається в міжмовному та міжкультурному просторі за допомогою засобів кіномови, яка має наступні властивості: синтаксичність, вербально-візуальна цілісність елементів, інтертекстуальність, множинність відправника, контекстуальність
значення, іконічна точність, синтетичність [4, c. 11]. Кінодискурс, на думку А. Зарецької, є зв’язним текстом – вербальним
компонентом фільму – у сукупності з невербальними компонентами – аудіовізуальним рядом цього фільму та іншими,
важливими для смислової завершеності екстралінгвістичними чинниками. Дослідниця також виділяє властивості кінодискурсу: аудіовізуальність, інтертекстуальність, креолізованість, цілісність, здатність до поділу, модальність, інформативність, проспекція та ретроспекція, прагматична орієнтованість [2, c. 8]. Як бачимо, кінодискурс є ширшим поняттям,
ніж кінотекст, дискурс включає в себе також інтерпретацію фільму глядачем та закладений творцями фільму зміст. При
цьому, як зауважує М. Самкова, «складовими кінотексту можуть бути тільки вузькі екстралінгвістичні чинники (чинники
комунікативної ситуації), тоді як у структуру кінодискурсу включаються й широкі екстралінгвістичні чинники (чинники
культурно-ідеологічного середовища, у якому проходить комунікація)» [6, c. 137]. Кінотекст, таким чином, можна вважати фрагментом кінодискурсу, а кінодискурс – цілісним текстом або сукупністю текстів, об’єднаних за певною ознакою:
наприклад, за жанровою ознакою можна виокремити комедійний чи мелодраматичний кінодискурс; за видом кінематографу – анімаційний кінодискурс.
До сьогодні дискусійним лишається питання про визначення одиниці перекладу – транслятему, загалом, тому однозначної відповіді на питання про одиницю кіноперекладу також немає. Оскільки вербальний компонент кінофільму утворює переважно діалогічне мовлення, а репліка вважається основною одиницею діалогу, то транслятемою при перекладі
діалогічного мовлення слід визначити саме репліку. При цьому формування діалогу з декількох реплік дозволяє вести
мову про діалогічну єдність як одиницю перекладу, яка складається з тісно пов’язаних між собою репліки-стимулу і репліки-реакції, що базуються на принципі ввічливості й кооперації та складають одну відносно повну одиницю [1, с. 143].
Як стверджує А. Галас, який досліджує особливості відтворення драматичного діалогу в перекладі, «незважаючи на те,
скільки реплік складають діалогічну єдність, важко визначити значення одиниці, менше репліки. При розгляді діалогічної
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єдності як одиниці перекладу можна забезпечити правильну передачу значення оригіналу. Одиниця, менша діалогічної
єдності, не може цього забезпечити, а одиницею, більшою діалогічної єдності, важко оперувати» [1, с. 143]. Схожої думки
до визначення транслятеми при перекладі діалогу дотримується В. Герман, називаючи при цьому одиницею перекладу
мовленнєву подію як складну єдність висловлювань, якими обмінюються в певному контексті; при цьому мовленнєва
подія відповідає всім функціональним вимогам одиниці перекладу, допомагаючи транслятору правильно зрозуміти значення слів, сприяючи в побудові перекладу, пов’язуючи репліки семантично та структурно [9, c. 3].
Звертаючись безпосередньо до перекладу кінокомедій, В. Конкульовський називає одиницею перекладу мовленнєвий
акт: «Мовленнєві акти в кінокомедіях – це сюжетоформуючі ситуації фільму, повороти сюжетної лінії, мікроситауації,
які мають свій початок і своє логічне завершення… До складу мовленнєвого акту входять мовленнєва ситуація та той
фрагмент дійсності, якого стосується його зміст» [3, с. 265]. При цьому мовленнєвий акт завжди є цілеспрямованою мовленнєвою дією, яку необхідно розглядати в межах прагматичної ситуації.
Підсумувавши погляди різних науковців на визначення одиниці перекладу, транслятемою у КП вважатимемо репліку
як найменший носій значення, яку, однак, необхідно розглядати в межах діалогічної єдності, спираючись на прагматичний зміст мовленнєвого акту оригіналу, який перекладач кіно повинен донести до цільової глядацької аудиторії.
Порівнюючи АВП з перекладом художнього твору, дослідники відзначають, що перекладачі фільмів стикаються «зі
складними, навіть нерозв’язними, проблемами, які перекладач книги вирішив би шляхом довгого пояснювального перекладу, виноски під текстом або ж просто ігноруючи проблему у випадку з неперекладним жартом, грою слів або подвійним значенням, пов’язаним із вимовою» [10, c. 107]. При цьому спільною рисою між АВП та художнім перекладом є необхідність ураховувати позамовні чинники, з якими стикається перекладач, однак до АВП порівняно з перекладом художніх
творів не ставляться категоричні вимоги до відтворення форми твору, яка при перекладі художнього твору складає його
художню цінність.
Висновки. Таким чином, кінопереклад як один із типів АВП має такі диференційні ознаки: а) наявність двох каналів
сприйняття – зорового та слухового, які взаємодіють та доповнюють один одного; б) підпорядкування перекладу зображенню на екрані; в) відсутність в арсеналі перекладача можливостей тлумачення невідомих для нової цільової аудиторії
понять; г) домінування принципу забезпечення прагматичного ефекту.
Перспективи подальшого дослідження. Одним із перспективних напрямів дослідження вважаємо з’ясування особливостей кожного окремого виду кіноперекладу та визначення у зв’язку з цим перекладацьких компетенцій, якими повинен володіти спеціаліст у сфері перекладу кіно.
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CЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «РЕЛІГІЯ» В ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ УОЛТА УЇТМЕНА «ЛИСТЯ ТРАВИ»
У статті розглядаються лексичні одиниці семантичного поля «релігія» на сторінках поетичної збірки «Листя
трави» Уолта Уїтмена. Будучи вжитими у ролі спеціальних слів, вони беруть участь у достовірному відтворенні
реальних подій, особливостей внутрішнього світосприйняття поета. Під впливом контексту їхня семантика може
набувати емоційних, експресивних та конотативних відтінків та значень. Особливо цікавими є випадки використання лексики цього розряду як основи метафор та порівнянь, коли ці елементи, втрачаючи свої первинні значення,
трансформуються у засоби художньо-естетичного зображення та допомагають повною мірою осягнути космічний розмах поетичної картини світу Уолта Уїтмена.
Ключові слова: трансценденталізм, поетична картина світу, ключові слова, метафоричний контекст.
SEMANTIC FIELD «RELIGION» IN THE BOOK OF POETRY OF WALT WHITMAN «LEAVES OF GRASS»
The article deals with the analysis of the lexical units of semantic field «religion» in the poetry of Walt Whitman «Leaves
of Grass» which help to create not only an all-embracing image of America but also underline the peculiarities of Walt Whitman’s individual worldview. The analysis has shown that the linguistic picture of the world presents a complex unity of the
national-cultural characteristics of the human community reflected in the language. At the same time the individual picture of
the world is considered to be the one that is gradually influenced not only by the author’s general knowledge but also by the
poet’s personal experience and viewpoints expressed in his literary texts. A special attention is paid to the key words of this
semantic field aimed at studying the structure of a word’s meaning as well as revealing the individually important features
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of the author’s literary concept the word formally conveys. The key words are organized in lexical-semantic fields, lexicalsemantic groups and synonymic rows.
The lexical-semantic field is regarded as a linguistic reflection of some part of objective reality; it is the largest paradigmatic unity, a group of lexical units that are centered on the same meaning and correspond to the same fragment of reality.
A special attention is focused on the metaphorical contexts that reveal specific shades of meaning which enrich the semantic
structure of the key words and bring to light the peculiarities of the cosmic scope of Walt Whitman’s poetic picture of the world.
Key words: transcendentalism, poetic picture of the world, key words, metaphorical context.
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «РЕЛИГИЯ» В ПОЭТИЧЕСКОМ СБОРНИКЕ УОЛТА УИТМЕНА «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ»
В статье рассматриваются лексические единицы семантического поля «религия» на страницах поэтического
сборника «Листья травы» Уолта Уитмена. Выступая в роле специальных слов, они берут участие в достоверном
воспроизведении реальных событий, особенностей внутреннего мировосприятия поэта. Под влиянием контекста их
семантика может приобретать эмоциональные, экспрессивные и коннотативные оттенки и значения. Особенно
интересны случаи использования лексики этого разряда как основы метафор и сравнений. Когда данные элементы,
теряя свои первичные значения, трансформируются в средства художественно-эстетического изображения и помогают в полной мере постичь космический размах поэтической картины мира Уолта Уитмена
Ключевые слова: трансцендентализм, поэтическая картина мира, ключевые слова, метафорический контекст.

Нові тенденції на сучасному етапі розвитку лінгвопоетики характеризуються детальним опрацюванням проблеми
мовної особистості письменників. Когнітивні поетологи (А.О. Ліпгарт, Н.П. Неборсіна, І.М. Колєгаєва) акцентують увагу
на стратегіях отримання інформації, втіленої в літературному творі, виявленні специфіки когнітивного стилю поетів і прозаїків, зосереджуються на визначенні способів відбиття в мові творчої особистості концептуальної картини світу [2, с.86].
Для такого дослідження великий інтерес становить творчість видатного американського письменника, одного з основоположників національної літератури США – Уолта Уїтмена. У ракурсі когнітивно-дискурсивної парадигми відкрились
нові перспективи осмислення його творів, вивчення яких набуває все більшої значущості, як в царині лінгвокультурології,
так і когнітивній лінгвістиці.
Актуальність статті визначається необхідністю вивчення найважливіших семантичного поля «релігія», його ключових одиниць у поетичній збірці Уолта Уїтмена «Листя трави», що сприяють усвідомленню особливостей індивідуальної
картини світу митця художнього слова. Метою статті є розгляд ключових одиниць семантичного поля «релігія», функціонування яких у поезіях збірки допомагають зрозуміти, що релігія у розумінні У. Уїтмена – це мрія про оновлену людську
свідомість та людяну основу суспільного існування особистості з її непохитною вірою. Об’єктом дослідження є концептуальний простір поетичної збірки Уолта Уїтмена «Листя трави», предметом – ключові слова семантичного поля «релігія».
Наукова новизна полягає у недостатньому вивченні лексичного складу поезії Уолта Уїтмена, ключових слів зокрема,
що слугують засобом встановлення градації концептуальних пріоритетів у світосприйнятті поета, а також виявлення індивідуальних характеристик у його концептуальній системі.
Питання віри, її змісту і місця в житті людини завжди хвилювали Уолта Уїтмена. Цікавим є той факт, що поет відкидав саме слово religion («релігія»), натомість використовуючи devotion («набожність, відданість»). Його «віра» шукала
вираження не в суворій завершеній системі переконань, а в безмежній любові до всього живого. Лексику, що виражає
семантичне поле «релігія», можна об’єднати в декілька мікрополів:
1. Мікрополе слів, що змальовують безпосереднє звернення людини до Бога та божественних сил: God (77випадків
вживання; 43%), heaven (33; 18%), Lord (9; 4, 7%), Christ (6; 3%), Deity (2; 1,5%), saviour (2; 1,5%).
До цього ж мікрополя слів належать такі прикметники як divine (68 випадків вживання; 31%), holy (14; 6%), deific (5;
3%), godlike (2; 0,5%), godly (0, 5%).
2. Мікрополе слів, що передають поклоніння людини Богові, представлене такими лексемами: faith (34 випадки вживання; 25%), worship (7; 5%), prayer (7; 5%), oath (6; 4%), goodness (5; 3%), charity (5; 3%), sermon (2; 2%), congregation (1; 1%).
До мікрополя належать дієслова: swear (20 випадків вживання 15%), worship (6 – 4%), pray (5 – 3%), obey (4 – 2,5%),
preach (2 – 2%) та прикметники: faithful (13 – 9%), religious (5 – 3%), pious (4 – 2,5%), devout (1 – 1%).
3. Мікрополе слів, що називають духовні особи та культові споруди, представлено наступним чином: temple (16 випадків вживання; 27%), church (11; 18.6%), priest (6; 10.2%), preacher (5; 8.5%), tomb (5; 8.5%), cathedral (4; 6.8%), deacon
(4; 6.8%), altar (2; 3.4%).
Письменник використовує релігійну лексику в її номінативному значенні з метою реалістичного відображення людських відносин у релігійних питаннях:
I see something of God each hour of the twenty-four, and each moment then,
In the faces of men and women I see God, and in my own face in the glass,
I find letters from God and every one is sign’d by God’s name [3, c.102].
Більшість елементів ЛСП religion/релігія, як бачимо, не є високо частотними, у більшості випадків нейтральні та служать для створення реальної картини релігійного життя:
The deacons are ordain’d with cross’d hands at the altar,
The spinning-girl retreats and advances to the hum of the big wheel
Let the preacher preach in his pulpit [3, c.181]!
I see the spots of the successions of priests on the earth, monks,
I see the temples of the deaths of the bodies of Gods, I see the old signifiers.
I see Christ eating the bread of his supper in the midst of youths [3, c.115]…
Однак ключові лексеми ЛСП religion/релігія, які широко використовує У.Уїтмен на сторінках поезій збірки «Листя
трави», наповнюють семантичне поле «релігія» новим змістом та інтенсифікують його індивідуальні ознаки, властиві для
художнього світосприйняття поета, такі, як:
– велич та всюдисущість божественного начала,
– богоподібність людини.
Велич та всюдисущість божественного начала
Власна філософія життя У.Уїтмена назавжди поселила в його душі віру в Бога та людину – віру в божественне начало,
розлите в природі та присутнє в душі людини:
Walking the old hills of Judaea with the beautiful gentle God by my side
I adopt each theory, myth, I see that the old accounts, bibles, genealogies
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I hear tale of divine life and bloody death of beautiful God the Christ [3, c. 75].
У вищенаведеному прикладі прикметники beautiful, gentle, які вживаються з іменником God, надають останньому
особливого поетичного звучання, підкреслюючи велич, могутність та милосердність Бога. Окрім цього, лексема God вживається зі словами філософського змісту life та death, полярність яких підсилюється завдяки опозиційній парі емоційноекпресивних прикметників divine та bloody.
Слово God, яке є ключовим елементом цього поля, лінійно вживається з лексемами Life, Nature, Freedom, Poetry, Land,
що належать до інших ЛСП, створюючи радісне відчуття піднесеності; велика літера в словах підсилює значущість та
масштабність змальованого; епітет encompassing посилює авторську інтерпретацію Бога у всій його величі.
У поезіях ми також неодноразово спостерігаємо контактне вживання лексем семантичного поля «релігія» зі словами
Time та Space, що належать до ЛСП time/час та universe/всесвіт:
Give me O God to sing that thought,
Give me, give him or her I love this quenchless faith,
Belief in Thee enclosed in Time and Space, salvation universal [3, c. 189];
а також з ключовою одиницею Earth, що належить до ЛСГ слів, що називають елементи географічної карти:
Or Time and Space, or shape of Earth divine and wondrous,
Or some fair shape I viewing, worship, Be ye my Gods [3, c. 459]!
Спільний художній контекст лексичних одиниць різних семантичних полів допомагає Уїтмену маніфестувати ідею
про те, що все на землі взаємопов’язане, а людина, що знайшла Релігію, навчиться сприймати світ як цілісний «космос»
[1, с. 84].
Богоподібність людини
Віра в можливість людини вступити в безпосереднє надчутливе спілкування з Богом живила непохитний уїтменівський
оптимізм. Письменник, як і інші трансценденталісти, розчиняв Бога в людині. Зближення людини з Богом – обов’язкова
умова містичного спілкування з Богом:
I advance from the people in their own spirit, here is what sings unrestricted faith.
For I am affection, I am the cheer-bringing God,
With hope and all-enclosing charity [3, c. 493].
Контактне вживання референта особового займенника I з лексемою God, художня цінність якого зростає завдяки персоніфікованому прикметнику cheer-bringing, виражає смисл концепту про те, що кожна людина має божественне начало
душі. Подібний випадок метафоризації лексичних одиниць цього концепту помічаємо і в наступному уривку:
The ocean fill’d with joy – the atmosphere all joy!
Joy! Joy! In freedom, worship! Joy in the ecstasy of life!
And love and faith like scented roses blooming!
Enough to merely be! Enough to breathe [3, c. 520]!
У вищенаведеному прикладі одиниця faith у складі порівняння like scented roses blooming, вступає в нове лексичне
оточення, а її поетичне звучання стає особливо відчутним, адже віру Уїтмен порівнює з квітучими запашними трояндами.
Уїтмен-трансценденталіст щоразу наголошує на благородній величі людини, в душі якої розчиняється Бог-творець:
Young man I think I know you – I think this face is the face of the Christ himself,
But that man or woman is as good as God?
And that there is no God any more divine than Yourself [3, c. 412]?
Божественність людини підкреслюється завдяки емоційній забарвленості прикметника divine у спільному контексті з
лексичними одиницями семантичного поля концепту «людина» man, woman, присвійним займенником yourself, з одного
боку, та словами мікрополя релігійного концепту God та Christ, з іншого.
«Божественність» людини Уїтмен увиразнює завдяки традиційній сполуці особового займенника I, вжитого в інверсії,
зворотного займенника yourself з лексичною одиницею God та прикметниками divine та holy, які доповнюють поетичний
образ. Про це свідчить наступний приклад:
Divine am I inside and out, and I make holy whatever I touch or am touch’d from.
What do you suppose I would intimate to you in hundred ways as God [3, c. 99]?
Риторичні питання, які автор широко використовує в художній тканині збірки поезій «Листя трави», мають очевидну
та вичерпну відповідь, яку дає сам Уїтмен. Вживання ключової одиниці God та слів divine, holy у зверненні до Бога підкреслює важливе місце релігійного концепту в авторській картині світу поета. Увиразнити індивідуальні характеристики
концепту «релігія» У.Уїтмену допомагають контексти, в яких лексичні одиниці вживаються автором з метою актуалізації
образних асоціацій як основи стилістичного прийому:
No friend of mine takes his ease in my chair,
I have no chair, no church, no philosophy,
I lead no man to a dinner-table, library, exchange [3, c. 97]…
У наведеному прикладі контекстуальні умови функціонування слова church, яке входить до складу метонімії, ведуть
до розширення його смислового об’єму: на пряме значення цієї лексичної одиниці накладається семантичне прирощення
смислу релігії загалом.
Семантика деяких слів семантичного поля «релігія» ускладнюються за рахунок емоційно-образних компонентів-метафор:
As George Fox rais’d his warning cry, «Is it this pile of brick and mortar,
These dead floors, windows, rails, you call the church?
Why this is not the church at all, church is living, ever living souls» [3, c.447].
Вищенаведений уривок характеризується особливою поетичністю та патетичною тональністю завдяки метафоричному розміщенню лексичної одиниці church у спільному контексті з опозиційною парою словосполучень dead floors – living
souls і посилює авторське індивідуальне розуміння того, що проста будівля з каменю та вапна перетворюється в храм
лише завдяки вірі та щирості людської душі.
Отже, аналіз лексичних домінант семантичного поля «релігія» у художній збірці Уолта Уїтмена «Листя трави» дозволяє поокремити не лише мовні особливості поетичного твору, але й через детальний мовний аналіз побачити унікальність
та неповторність авторського світобачення.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЕДВАРДА РЕЗЕРФОРДА «ЛОНДОН»)
Стаття зосереджується на особливостях лінгвокультурного прочитання літературного твору. Визначається
поняття «національно-культурного маркеру», наводиться класифікація національно-культурних маркерів та окреслюється їх роль при вивченні національно-культурного навантаження художнього тексту. На матеріалі роману Е.
Резерфорда «Лондон» ілюструється можливість пізнання культури народу через його мову.
Ключові слова: лінгвокультурологія, національно-культурні маркери, історизми, топоніми, культура, історія.
LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF A LITERARY WORK (ON THE BASIS OF EDWARD RUTHERFURD’S
NOVEL «LONDON»)
The article focuses on the peculiarities of linguoculturological understanding of a literary work. It is based on the idea
that any national language can reveal a lot about the nation itself – its traditions, customs, specificity of world perception, etc.
In studying culture through language, special attention should be paid to national and cultural markers which identify some
peculiar locations, historical events, religious beliefs, food preferences, professions, household items, etc. which are typical
of a certain ethnic group and determine their national identity. Edward Rutherfurd’s novel «London» is a historical one. As
the title implies, its narration concentrates on the history of the English capital from early times and till the modern period.
The author is very detailed not only about historic events but also about cultural peculiarities and changes that accompany
those events. Therefore, the novel turns out to be very valuable from the point of linguocultural analysis. There are numerous
examples of different kind that can help the reader understand the cultural surroundings of the historic period described by
the author. In the article an attempt was made to classify those examples so that it can be clear what exactly constructs the
national identity of a typical Londoner and how useful that information can be for readers of the novel.
Key words: lingouculturology, national and cultural markers, historism, toponyms, culture, history.
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ЕДВАРДА РЕЗЕРФОРДА «ЛОНДОН»)
Статья фокусируется на особенностях лингвокультурного прочтения литературного произведения. Определяется понятие «национально-культурного маркера», приводится классификация национально-культурных маркеров и
очерчивается их роль в изучении национально-культурной нагрузки художественного текста. На материале романа
Е. Резерфорда «Лондон» иллюстрируется возможность изучения культуры народа через его язык.
Ключевые слова: лингвокультурология, национально-культурные маркеры, историзмы, топонимы, культура,
история.

Лінгвокультурологія – відносно молода лінгвістична дисципліна, що сформувалась наприкінці минулого століття.
В основі цієї дисципліни лежить ідея зв’язку мови і культури народу, що цією мовою розмовляє. Мається на увазі, що
культуру народу можна більш досконало пізнати завдяки більш детальному вивченню мови, а також завдяки розумінню
того, що стоїть поза однією чи іншою мовною одиницею. Подібний підхід є досить дієвим при досконалому вивченні
художніх творів, адже допомагає пізнати національно-культурні особливості етнічної спільноти, представником якої є
автор, або по-іншому поглянути на самого автора і зрозуміти національно-культурний контекст написання ним його творів. Саме тому вважаємо доцільним і актуальним розглянути з цієї (лінгвокультурологічної) точки зору роман сучасного
англійського письменника Едварда Резерфорда «Лондон» (1997). Будучи романом історичним, він передбачає багатство
матеріалу для подібного дослідження.
Отже, об’єктом цього дослідження є національно-культурна специфіка художнього твору, а саме – роману Е. Резерфорда «Лондон».
Предметом аналізу виступають національно-культурні маркери, що використовуються автором зазначеного твору.
Матеріалом є англомовний роман Едварда Резерфорда «Лондон» [5].
Метою статті є показати особливості та результативність застосування лінгвокультурологічного підходу при вивченні
художніх текстів. Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: 1) окреслення специфіки лінгвокультурологічних досліджень та основних завдань, що ставляться перед ними; 2) визначення поняття «національно-культурного
маркеру»; 3) класифікація національно-культурних маркерів; 4) ідентифікація тих лексичних одиниць роману Едварда
Резерфорда, які можна вважати національно-культурними маркерами англомовної спільноти; 5) характеристика ролі національно-культурних маркерів у лінгвокультурному дослідженні зазначеного роману.
Було б доречним зазначити, перш за все, що у сучасній лінгвістичній парадигмі мова розглядається як культурний
код нації, а художній текст, засобом матеріальної реалізації якого є саме мова, надає матеріал для прочитання цього коду.
Тому зараз все більше уваги приділяється дослідженням в області національно-культурної специфіки мовних одиниць
художнього тексту, що набувають символічного, еталонного, образно-метафоричного значення в культурі, а також вивченню засобів відображення національного характеру, менталітету і світосприйняття того чи іншого етносу у просторі
літературних творів [1, с. 3]. Дослідницкий інструментарій лінгвокультурології, в межах якої проводяться подібні дослідження, допомагає «вивченню культурної семантики мовних знаків, що формуються при взаємодії двох різних кодів, а
саме мови і культури, з метою виявлення способів, якими мова втілює, зберігає та транслює культуру» [2, с. 19].
Так, лінгвокультурологічне прочитання тексту може передбачати різні ракурси його дослідження. Це може бути вивчення мовної семантики, тобто значення лексичних знаків, граматичних категорій, лексичних і граматичних структур.
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Лінгвокультурологічні дослідження можуть також зосереджуватись на розгляді мовної номінації, тобто можливості мови
фіксувати знання про світ за допомогою мовних знаків, або ж на розгляді семіотичного кода, тобто збереженні та передачі
культурної інформації. При цьому увага має зосереджуватись на вивченні діалектів, говорів, професійних жаргонізмів,
ідіом, історизмів, топонімів та інших національно-культурних маркерах.
Національно-культурними маркерами, у межах цієї роботи, будемо вважати ті лексичні одиниці, що несуть у собі
будь-яку (семантичну, символічну, образну тощо) інформацію про культурну та національну ідентичність етносу, представником якого є автор досліджуваного художнього твору. Національно-маркована лексика допомагає автору відтворювати в тексті специфічний світ, який не є повністю вигаданим; він відбиває реалії світу реального, який властивий автору
як представнику певної мовної спільноти. До національно-маркованої лексики зазвичай відносять слова та словосполучення, що характеризують культурні і релігійні традиції, специфіку адміністративної і політичної систем, географічні
особливості, національну їжу тощо [3, с. 152]. А отже, ця лексика виконує функцію географічних, етнографічних, соціокультурних чи суспільно-політичних маркерів.
Аналіз наявності подібних маркерів в романі Едварда Резерфорда «Лондон» показав численні результати. Цей роман
є історичним, а отже спрямований інформувати читача про певні періоди розвитку міста, традиції та звичаї, якими жили
люди того часу. Для адекватного відображення вищезазначеного автор безумовно вдається до використання лексики, що
відбиває реалії описуваного часу. Спробуємо класифікувати лексичні одиниці, використані автором в романі, з точки зору
етнокультурної інформації, яку вони несуть.
Найбільш яскраво вираженими в романі можна вважати топоніми, які ідентифікують місцевість, про яку йде мова у
романі (тобто є географічними маркерами). Звичайно це всім відомі історичні пам’ятки Лондона, які дійшли до наших
часів: the Thames, the Tower, St. Paul Cathedral, Covent Garden, Lloyds, the West End, Piccadilly, Westminster, Guildhall,
Ludgate Hill, the Bank of England, тощо. Асоціативність цих топонімів з містом безперечна. І навіть, якщо б читач не знав,
де відбуваються події твору, він би легко здогадався завдяки вищевказаним лексемам. З географією міста знайомлять нас і
менш відомі назви важливих релігійних центрів столиці (St. Bride, St. Mary-le-Bow), її вулиць (Charing Cross Road, Hanover
Square, Cheapside, Whitehall, Pall Mall), районів (Blackfriars, Shoreditch, Islington, Hamstead, Highgate, Spitalfields), бізнес
установ (Mercers’ Hall) тощо.
Іноді автор не просто номінує якусь локацію у столиці, а і пояснює мотивацію її появи. Так, перехрестя сімох вулиць
отримало назву Seven Dials, а вулиця, де можна було купити найдешевший джин, була номінована як Gin Lane:
If you wanted to find the cheapest gin, you came to Seven Dials. Gin Lane, some called the area [5, c. 565].
Seven Dials існує і дотепер, а ось пам’ять про Gin Lane залишилась здебільшого завдяки гравюрі 1751 року, зробленій
англійським митцем Вільямом Хогартом.
Цікавими з точки зору культурології є згадки про певні святкування, що мали місце в Лондоні різних часів. Так, наприклад, автором описується так званий парад лорда-мера (Lord Mayor’s procession), що відбувається у Лондоні щорічно
з давніх-давен і з кожним роком стає ще більш яскравим і видовищним:
Except for the Commonwealth period when such festivities were banned, the ancient annual ceremony had been growing more
elaborate with every decade [5, c. 545].
Досить символічного значення набуває в романі образ річки Темзи. З самого початку роману, де автор пояснює її значущість для існуючого у той час поселення в районі сучасного Лондона, і до самого кінця роману відчувається роль цієї
географічної особливості для лондонців і тих, хто хотів заволодіти їх землею. Лексеми, що номінують або мають якесь
відношення до самої річки, кораблів чи човнів, що по ній ходять, або ж власне самої води, активно використовуються
автором в описах та ідіомах:
By saying what he had to Lord St James, he had burned his boats [5, с. 540].
The events of the summer of 1688 marked a watershed in English history [5, с. 542].
…the street people of London were swimming naturally, from their birth, in the richest river of language that the world has
ever known [5, с. 564].
Символічне значення, здається, має і перифраз, що використовує автор для найменування Британського королівства
– island kingdom. Подібна географічна відстороненість британців від інших королівств та країн Європи («Континенту», як
вони кажуть) спостерігається і дотепер. Це зумовлює і їх дещо зверхнє ставлення до тих інших, які не мають такої переваги, як вони, – переваги жити під охороною водяних просторів.
Етнографічні та соціокультурні маркери, у свою чергу, відбивають специфіку побуту (kiln, barge, chaise, ewer, hipbath, robe, Harts Horn delicacies), праці (наприклад, згадуються такі професії, як verger, chorister, costermonger, link-men,
footmen, wet-nurse, courtier, dragoon), вірувань (), мистецьких та культурних уподобань (відома на весь світ та існуюча
дотепер наукова спілка the Royal Society of London, арена для турнірів та змагань tiltyard) та інших характеристик народу.
Розглянемо приклад, який яскраво ілюструє умови життя людей зображуваного хронотопу:
And inside the handsome, four-storey house with its big sash windows, five across, Lady St. James is about to take her bath.
Two footmen have appeared – crimson livery, white silk stockings – carrying the metal hip-bath and have set it down in the middle
of my lady’s chamber. They return three times, bearing huge, steaming ewers of hot water. …And now, my lady comes from the
great bed with its richly embroidered coat of arms. She walks across the floor, her nightgown a wonder of blue ribbons and white
lace. She hovers by the bath. … Her ladyship’s maid stands close, reaches up to take the nightgown [5, с. 554].
Такий детальний опис певного епізоду з життя героїні допомагає читачеві отримати уявлення про житло, меблі і одежу, характерні для того часу, особливості ритуалів та умов життя, специфіку розподілу на різні шари суспільства тощо.
Суспільно-політичні маркери, у свою чергу, відбивають особливості адміністративно-територіального устрою, влади,
суспільно-політичного життя. Так, роман містить безліч номінацій такого плану, наприклад: Parliament, absolute monarchy,
magistrate; feudal baron, Lord Mayor, alderman, monarch; redcoats, Jacobites, Dissenters, Whigs, Tories, Roundheads, Protestants,
Baptists, Papists та багато інших. Цікаво відмітити, що деякі з них можна вже вважати історизмами (redcoats, alderman,
Jacobites, Dissenters). Під історизмами розуміють слова пасивного словникового запасу, які слугують єдиним вираженням
відповідних понять певної епохи [4, с. 147]. Вони допомагають відтворити колорит епохи, надають опису минулого риси
історичної достовірності. Позначаючи реалії минулих епох, історизми є тим засобом, який є водночас і мовною, і культурологічною формою стилізації тексту. У той же час вони можуть і ускладнювати повноцінне розуміння тексту твору читачем,
адже передбачають наявність в нього певних фонових знань, які корегували і уточнювали б сприйняття ним інформації твору.
Активно застосовується автором при описах також найменування певних історичних періодів, не всі з яких є загальновідомими: Glorious Revolution, Gunpowder plot, Commonwealth period, South Sea Bubble, Great Fire, Civil War, Declaration
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of Indulgence, Test Act тощо. Наприклад, South Sea Bubble («Пузир Південних морів») – велика фінансова афера поч. 18 ст.,
більш відома тим, хто спеціально вивчав фінансову історію Британських островів; або ж Declaration of Indulgence («Декларація релігійної терплячості») – політична подія кінця 17 ст., що призвела до низки політичних подій в історії Англії.
Її згадка в романі допомагає автору розкрити значимість релігійних уподобань для людей того періоду, важливість для
більшості англійців-протестантів мати можливість дистанціюватися від «папської» релігії Континенту.
Отже, навіть з наведених в статті нечисленних прикладів стає очевидним, що аналізований роман є майже невичерпним джерелом знань про культуру британського народу, його історію, традиції, специфіку світосприйняття. Окрім лексем,
які лише номінують певні поняття та явища культури і історії, ми можемо спостерігати й наявність певних конотативних
значень та підтекстів, які при правильному прочитанні можуть нести безліч змістів, дійсно значеннєвих для лінгвокультурологічного пізнання твору. Вивчення цих підтекстів та конотативних значень і має стати метою подальших досліджень
роману, які не передбачалися обсягом цієї статті.
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МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНИЙ ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті досліджено проблеми, які пов’язані з інтердисциплінарністю поняття «мовна особистість» як ключового поняття різних сфер пізнання людини.. З’ясовано питання позалінгвістичних складників мовної особистості, висвітлено соціальні, філософські, психологічні, культурологічні аспекти розуміння та формування вказаного
об’єкта досліджень. Інтегральний характер поняття «мовна особистість» підтверджує тенденцію сучасної науки
до синтезу і уможливлює вивчення її багатьма суміжними дисциплінами.
Ключові слова: мовна особистість, соціальний статус, інтеграція, позалінгвістичні складники, феномен.
LANGUAGE PERSONALITY AS INTERDISCIPLINARITY OBJECT OF RESEARCH
The current stage of science development indicates the anthropocentric orientation of linguistics and other fields. It induced researchers to study the subject of knowledge, so that the native-speaker (language personality became the object of
study. The problems associated with interdisciplinarity of the concept of language personality are researched. This concept
is a key expression in different areas of human perception. The issue of non-linguistic components of language personality is
considered. Social, philosophical, psychological and culturological aspects of understanding and formation of the research
object are elucidated. The integral nature of the concept confirms synthesis tendency of modern science and makes possible to
study it with many contiguous disciplines. Opinions of local and foreign scientists, who deal with different branches of science,
on specific components of the studied phenomenon are considered. The fact that personality is formed in society and the fact
that the main means of transformation a personality to a language personality is its socialization are emphasized. The object
of research involves the dialectical relationship between individual and social.
The nationality of a person, social status, national culture, profession and education have substantial influence on formation of
linguistic personality. Language is the most important characteristic of social status of a person. Social status in different forms is fixed
in semantics of many language units. Social indication of speech can be discernible at different linguistic levels. In philosophy and and
psychology language personality is understood as a system formation which is characterized by a number of features that distinguish
it from other objects of study. Language personality can be described in details taking into account all aspects of its structure.
Key words: language personality, social status, integration of non-linguistic components, phenomenon.
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ
В статье исследуются проблемы, связанные с интердисциплинарностью понятия «языковая личность» как ключевого понятия разных сфер познания человека. Выяснен вопрос внелингвистических составляющих языковой личности, освещены социальные, философские, психологические, культурологические аспекты понимания и формирования
названного объекта исследований. Интегральный характер понятия «языковая личность» подтверждает тенденция современной науки к синтезу и делает возможным изучения ее многими смежными дисциплинами.
Ключевые слова: языковая личность, социальный статус, интеграция, внелингвистические составляющие, феномен.

Сучасний етап розвитку світової науки свідчить про антропоцентричну спрямованість як лінгвістики, так і інших її
галузей. Це спонукало дослідників до вивчення суб’єкта пізнання, внаслідок чого центральним об’єктом вивчення став
носій мови – мовна особистість. Перефразовуючи Ф. де Сосюра, на думку І. Голубовської, можна твердити, що інтерес
мовознавців перемістився з дослідження правил гри в шахи (структурно-семантичний підхід) на самих гравців (антропоцентричний підхід) [5, с. 25]. Серед досить широкого кола праць антропологічного напряму на особливе місце претендують ті, які досліджують саме мовну особистість.
Традиція вивчення мовної особистості зародилася в роботах В. фон Гумбольдта, В. Виноградова, Ю. Караулова, О.
Леонтьєва, Г. Богіна та ін. Від початку появи терміна мовна особистість учених цікавив узагальнений образ носія мови.
Нині увагу дослідників зосереджено на елітарних мовних особистостях, на вторинних мовних особистостях. З огляду на
це можна стверджувати, що назване поняття передбачає діалектичний, нерозривний зв’язок загального та індивідуального
у використанні мовних засобів.
Складниками будь-якої мовної особистості є соціальні, філософські, психологічні, культурологічні та інші аспекти.
Як зауважує С. Воркачов, у понятті «мовна особистість» відображаються філософські, соціологічні й психологічні по© А. П. Романченко, 2015
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гляди на суспільно значущу сукупність фізичних та духовних властивостей людини, які становлять її якісну визначеність.
Виходячи з цього, під мовною особистістю розуміють людину як носія мови, як комплекс психофізичних властивостей
індивіда, які дозволяють їй створювати і сприймати мовні повідомлення [4].
Ці та інші складники структури мовної особистості так само важливі, як і лінгвістичний компонент. Об’єктом вивчення в цій с татті є мовна особистість, а предметом – її нелінгвістичні складники. Мета розвідки – висвітлити основні
проблеми, якими опікуються дослідники мовної особистості, оскільки поняття «мовна особистість» є інтегральним поняттям науки.
К. Іванцова зауважує, що використання терміна «мовна особистість» у низці галузей науки – лінгводидактиці й психолінгвістиці, стилістиці художнього мовлення й лінгвокультурології, комунікативній лінгвістиці та лінгвоперсонології
– свідчення неабиякої затребуваності звернення до «людського чинника» в мові, маркування антропологічного ракурсу
досліджень. Таку «популярність» термінологічного словосполучення пояснюють його синтезуючим характером, який відображає міждисциплінарність сучасних досліджень людини, інтеграцію гуманітарних наук, а всередині лінгвістики – інтеграцію різних її розділів [9, с. 24]. На цьому ж наголошує І. Колтуцька, зазначаючи, що у всіх дисциплінах, пов’язаних із
мовою, – у психології, філософії, дидактиці – увагу привертають дослідження, «кінцева мета яких максимально детально
описати мовну особистість, реконструюючи її специфічні риси з певного текстового масиву, у якому зафіксовані ті чи
інші типи дискурсів» [12, с. 294]. Загалом поняття мовна особистість має інтегральний характер і підтверджує тенденцію
сучасної науки до синтезу, міждисциплінарної інтеграції знання, розширення та укрупнення об’єкта дослідження, що
відрізняє її від попередніх тенденцій до атомізму, детального аналізу, надмірної диференціації [13, с. 12]. Сказане вище
підтверджує можливість вивчення мовної особистості багатьма суміжними науками про людину.
Різні підходи до вивчення мовної особистості репрезентовано низкою праць вітчизняних та зарубіжних авторів
(Є. Боринштейн, С. Голик, І. Голубовська, О. Глазова, Г. Емірсуїнова, Л. Засєкіна, М. Іваницька, В. Карасик, О. Куварова,
В. Махінов, Е. Паніткова, І. Синиця, В. Шевцова, І. Ярощук, та ін.). Е. Паніткова, дослідивши соціально-філософські й
лінгвофілософські аспекти рівнів конструювання реальності мовною особистістю, дійшла висновку, що діалектичний
зв’язок індивідуального та соціального виражається в тому, що назване поняття може застосовуватися для позначення як
індивідуального для кожного мовця способу використання мовних засобів, так і когнітивно-дискурсивного інваріанта. У
межах теорії соціального конструювання реальності мовна особистість розуміється як потенційно або актуально залучений до взаємодії з іншими суб’єкт, який за допомогою мови здійснює осмислення, концептуалізацію світу, спілкування
з іншими особистостями, а також самовираження за допомогою тих способів, які притаманні людській мові загалом,
національній мові, мові різних соціальних спільнот, а також властиві мові даного індивіда [14, с. 206]. З цього кута зору
можна говорити про те, що, включаючись у соціальні відношення, будь-яка людина стає особистістю й бере участь у конструюванні реальності, у створенні сенсу життя.
У соціології й філософії мовну особистість розглядають як суб’єкт суспільних відносин, у тому числі з боку впливу на
неї і на її соціально-культурну діяльність мовної культури національно-соціальної групи, до якої належить ця особистість
[8, с. 152]. З кута зору філософії мовна особистість – системне утворення, якому властиві комунікативність, пізнавальні
мотиви, демонстративність, почуття реальності, мислеутворювальна функція, естетична спрямованість, ментальність [3].
У соціології мовну особистість розглядають як систему, яка виникає в суспільстві й розвивається, ґрунтуючись на
здатності вираження й закріплення соціальних відносин і взаємодій, як умову та продукт культури [2, с. 65]. Соціальну
роль людини розуміють як схвалений суспільством еталон поведінки, який відповідає конкретній ситуації спілкування й
соціальній позиції особистості, тобто її статусу [6, с. 149]. Таким чином, соціальна роль пов’язана із соціальним статусом,
який характеризує місце людини в соціальній ієрархії суспільства. Вирізняють три іпостасі мовної особистості залежно
від інтеракції людини: Батько, Дорослий, Дитина.
Дослідники вважають, що, з одного боку, мовна культура особистості залежить від соціального статусу і її ролі в суспільстві, а з іншого – сама мова формує та визначає соціальне існування особистості [3, с. 49]. Мовлення – найважливіша
характеристика соціального статусу людини. Він у тій чи тій формі закріплений у семантиці багатьох мовних одиниць.
Соціальна індикація мовлення прослідковується у фонетиці, лексиці та граматиці [11, с. 58]. Статусні відносини людей
відбивають суспільний устрій, що впливає на мовну культуру особистості. Мова соціального статусу, наголошує В. Карасик, являє собою складну систему значень співвідносної нерівності між учасниками спілкування. Такі значення виражаються в стилі життя, культурних цінностях, нормах поведінки і тому широко репрезентовані в мові [11, с. 322].
Торкаючись питання соціального аспекту вказаного об’єкта дослідження, необхідно наголосити на тому, що основним
засобом перетворення індивіда в мовну особистість є його соціалізація, яка охоплює такі моменти:
1) процес включення людини в певні соціальні відношення, у результаті чого мовна особистість є певним чином реалізацією культурно-історичного знання суспільства;
2) активна мовленнєво-мисленнєва діяльність за нормами і законами етномовної культури;
3) процес засвоєння законів соціальної психології народу.
Два останніх моменти відіграють особливу роль у становленні мовної особистості, оскільки засвоєння національної
культури й формування соціальної психології можливі тільки за допомогою мови [1].
Соціологи та соціолінгвісти описують мовні індикатори певних суспільних груп: родина, шкільний клас, колектив,
молодь, особа чоловічох чи жіночої статі тощо.
У психології мовну особистість трактують як сукупність пізнавальних, емоційних та мотиваційних властивостей, що
забезпечують мовну компетенцію людини як носія певного національно-культурного простору [7, с. 83]. Скажімо, Л. Засєкіна вважає мовною особистістю суб’єкт, мова якого найповніше відтворює культурну спадщину свого народу, що виявляється у вербальних та екстралінгвальних елементах комунікації, мовних стереотипах, правилах етикету. У психології
розроблено різні класифікації характерів, кожен з яких має вияв у комунікації.
З кута зору культурології мовна особистість досліджується як певний лінгвокультурний типаж, під яким розуміють узагальнених упізнаваних представників конкретних груп суспільства, поведінка яких втілює в собі норми лінгвокультури в цілому та
впливає на поведінку всіх представників суспільства [10]. Досліджують мовну особистість інтелігента, аристократа, філософа,
ученого, підприємця, адвоката, сноба, учителя, перекладача, телеведучого, політика, ламера, археолога тощо. Як об’єкт лінгвокультурології в межах мовної особистості вирізняють російську мовну особистість, мовну особистість Західної та Східної
лінгвокультур, етносемантичну особистість, словникову особистість (Ю. Караулов, Т. Снітко, С. Воркачов, В. Карасик).
Розмірковуючи про ємність феномену «мовна особистість», дослідники акцентують свою увагу на тому, що людина
– найскладніша з усіх, відомих науці, оскільки її існування не вкладається ні в соціальні, ні в природні, біологічні зако-
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номірності, ні навіть у єдність тих та інших. Рівень складності цієї системи робить необхідним перетин філософського,
психологічного, педагогічного, етичного, естетичного та культурологічного аспектів її аналізу [16, с. 182].
На думку Т. Плавської, характер мовної особистості, крім мовної компетенції, ступеня знайомства комунікантів, стійких смаків і звичок, визначають національна належність, соціально-культурний статус, біолого-фізіологічні дані, психологічний тип [15, с. 35]. Соціально-культурний статус, під яким розуміють соціальну належність людини, її освіту, професію, посаду, – одна з найважливіших ознак, яка формує мовну особистість індивіда. Це пояснюється тим, що специфіка
професії не може не накладати відбиток на її свідомість, мовленнєву поведінку, що, у свою чергу, закріплює за кожною
особистістю певну соціальну позицію в суспільстві. Професія суттєво впливає на формування мовної особистості, а також
породжує певні очікування оточення з приводу поведінки індивіда в тій чи тій ситуації спілкування [15, с. 36].
Таким чином, у науці розробляються різні підходи до вивчення мовної особистості (психологічний, соціальний, філософський, культурологічний). Думки всіх дослідників сходяться на тому, що зазначений об’єкт дослідження потрібно
вивчати у всій багатовимірності, беручи до уваги усі можливі точки перетину.
Перспективу дослідження вбачаємо в дослідженні дискурсивної мовної особистості вченого-лінгвіста.
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ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕКСТОВОЇ КАТЕГОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У БРИТАНСЬКОМУ
ПОЛІКОДОВОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
Стаття присвячена дослідженню реалізації текстової категорії інтертекстуальності у британському полікодовому художньому тексті початку XXI століття. Зазначено особливості реалізації категорії інтертекстуальності на вербальному та іконічному рівнях і досліджено такі маркери, як цитація, квазіцитація, алюзія та квазіалюзія.
Ключові слова: полікодовий художній текст, інтертекстуальність, інтеріконічність, цитація, квазіцитація,
алюзія, квазіалюзія.
The semiotic nature of a multisemiotic fictional text and the means of implementing
a textual category of intertextuality at the beginnings of XXI CENTURY
The article is devoted to the analysis of semiotic nature of a multisemiotic fictional text and the means of implementing
a textual category of intertextuality. The texts of British literature of the beginning of the XXI century served the material for
analysis. The article has been completed with the realization of general textual tendencies that are characterized by a shift
toward a visual way of presenting information in modern fictional texts. A multisemiotic text is characterized by greater efficiency in data transmission compared to a purely verbal text due to the use of various channels of information transmission
and their flexible structure. While interacting, verbal and iconic means provide integrity, coherence of the text and form its
communicative effect. The peculiarities of implementing a category of intertextuality have been highlighted and such markers
as citation, quasi-citation, allusion and quasi-allusion have been identified.
The analysis of multisemiotic text demonstrates that the combination and mutual integration of elements of different semiotic systems is it’s inherent property and it confirms the fact that multisemiotic text components appear as a single structural
and semantic unit, aimed at pragmatic effect on the recipient.
Key words: multisemiotic fictional text, intertextuality, intericonicity, citation, quasi-citation, allusion, quasi-allusion.

© О. В. Сподарик, 2015

120

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
Средства реализации текстовой категории интертекстуальности в британском поликодовому художественного текста НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Статья посвящена исследованию реализации текстовой категории интертекстуальности в британском поликодовом художественном тексте начала XXI века. Указаны особенности реализации категории интертекстуальности на вербальном, иконическом уровнях и исследованы такие маркеры, как цитация, квазицитация, аллюзия
и квазиалюзия.
Ключевые слова: поликодовый художественный текст, интертекстуальность, интериконичность, цитация,
квазицитация, аллюзия, квазиалюзия.

Постановка проблеми. Полікодові художні тексти (далі – ПХТ) – це складноорганізовані, багаторівневі та багатопланові утворення, сформовані в результаті симбіозу елементів, що належать до різних семіотичних систем – вербальної
та невербальної. Наявність специфічних категоріальних властивостей є однією із конституючих ознак будь-якого тексту.
Відправною точкою при аналізі текстових категорій стосовно ПХТ є гіпотеза про принципову подібність полікодових
і власне вербальних текстів та про наявність у них однакових текстових категорій. Однак передбачається, що характер
реалізації текстових категорій у ПХТ має свою специфіку.
Актуальність роботи зумовлюється загальним спрямуванням сучасних лінгвістичних студій на вивчення полікодових текстів, у структуруванні яких беруть участь засоби різних знакових систем, та підтверджується необхідністю розкриття ролі окремих семіотичних кодів, насамперед вербального компонента (далі – ВК) та іконічного (далі – ІК), у дослідженні текстових категорій та категорії інтертекстуальності зокрема [9].
Новизна розвідки полягає в тому, що об’єктом дослідження постає не тільки вербальний текст, а й невербальний.
Отже, нашою метою є виявлення реалізації текстової категорії інтертекстуальності як в окремих семіотичних системах,
так і в цілому полікодовому художньому тексті.
Виклад основного матеріалу. У постструктуралізмі текст перетворюється на інтертекст, який будується з цитат та
ремінісценцій до інших текстів. Інтертекстуальність позначає спільну властивість текстів, що виражається в наявності
зв’язків, завдяки яким тексти можуть різними способами посилатися один на одного. Послуговуючись концепцією діалогізму М. М. Бахтіна, Ю. Крістєва позначає поняття інтертекстуальності як співіснування в тексті фрагментів попередніх текстів, від експліцитної форми цитати до імпліцитної форми прихованої алюзії: «…будь-яке письмо – це спосіб
прочитання сукупності попередніх літературних текстів, будь-який текст вбирає в себе інший текст та є реплікою в його
сторону…» [4, с. 170]. За Ю. Крістєвою, будь-який текст становить собою пермутацію інших текстів, інтертекстуальність;
у просторі того чи іншого тексту перехрещуються та нейтралізують один одного декілька висловлювань, взятих із інших
текстів [4, с. 136]. Науковець вважає, що текст у процесі інтертекстуалізації сам постійно абсорбується та трансформується, створює та переосмислює. Для Ю. Крістєвої текст є сплетінням текстів та кодів, трансформацію кодів. Концепція науковця фактично полегшила здійснення ідейного завдання постмодернізму – деконструювати класичну опозицію суб’єкта
об’єкту, свого – чужому тощо. Сформулювавши поняття інтертекстуальності, Ю. Крістєва відкрила шлях подальшим
дослідженням у сфері міжтекстових взаємодій. Ю. М. Лотман вважає, що «уривок, який не був текстом, вкраплюючись у
конкретний текст, стає частиною цього тексту, що породжує нову художню цілісність [5, с. 73]. Справжній смисл інтертекстуальності стає зрозумілим в контексті теорії знака Ж. Дерріди, який здійснив спробу позбавити знак його преференційної функції. Дослідник та текст постають як єдина система, своєрідний інтертекст, що здійснює особливу подорож по
самому собі.
Категорія інтертекстуальності реалізується в ПХТ через зв’язок чи відсилання до прецедентного феномену, що «актуалізує в адресата відповідний текст і пов’язані з ним конотації» [2, с. 105]. Звернення до прецедентних феноменів набуває
все більшого поширення, що пов’язано зі специфікою літератури постмодернізму. Інтертекстуальність може набувати
таких форм, як цитати, натяки, текстовий колаж, пародії [8, с. 60].
Для будь-яких колажів характерними є дискретність і гетерогенність, вони являють собою монтаж із газетних чи
журнальних вирізок, поштових листівок, монтаж із фотографій та ілюстрацій. Для сучасних художніх текстів колаж служить емблемою їх новаторського функціонування, бо інтертекстові фрагменти можуть запозичуватись і не з літературних
текстів. У художніх творах можна зустріти фрази із періодичних видань, рекламу, комп’ютерні символи, схеми, графіки,
карикатури, комікси. Для прикладу, включення емотиконів, що належать до комп’ютерних символів, у структуру ПХТ:
«Then she drew some other pictures but I was unable to say what these meant»
[15].
Прикладом інтертекстових фрагментів може слугувати включення карти
зоопарку в тканину ПХТ:
«I did a map of the zoo from memory as a test. The map was like this:» [15].
ПХТ містить відсилання до прецедентних феноменів, серед яких виокремлюють
прецедентні імена, тексти, висловлювання, ситуації. Їх тематична варіативність досить об’ємна: можливі відсилання до історичних подій, персонажів літературних творів, біблійних мотивів, міфологічних сюжетів, загальновідомих подій. В основі актуалізації інтертекстуальності лежать фонові знання адресата, без яких інтертекстуальні
відсилання залишаться неактуалізованою потенцією.
Специфіка ПХТ полягає в тому, що
в основі створення полікодового художнього тексту може лежати прецедент не вербального, а візуального характеру
(інтеріконічність). До невербальних прецедентних феноменів належать цінні
артефакти, що містять твори мистецтва. Так, для прикладу, картини італійського художника С. Ботічеллі «Весна 1480 р. та німецького художника Л.
Кранаха «Венера і Амур, який вкрав мед» 1531 р. слугують прецедентними
текстами для ПХТ на обкладинках романів С. Вікерс «Instances of the Number
3» та «Aphrodite’s Hat» [27; 26].
У наступному прикладі ПХТ містить відсилання і до вербальних, і до невербальних прецедентних феноменів. До вербальних прецедентних феноменів належать прецедентні імена Sherlock Holmes та Arthur Conan Doyle, прецедентна ситуація The Case of the Cottingley Fairies (відома в пресі початку ХХ ст. серія фотографій, на яких начебто
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зображено фей); до невербальних прецедентних феноменів належить одна з відомих
фотографій фей.
«I like Sherlock Holmes, but I do not like Sir Arthur Conan Doyle, who was the author of
the Sherlock Holmes stories. … And in 1917 something famous happened called The Case of
the Cottingley Fairies…» [15].
У науковій літературі виокремлють такі види ремінісценцій, що слугують засобом
апеляції, як згадка, пряма цитація, квазіцитація, алюзія і продовження [3]. Для ПХТ характерними є такі маркери категорії інтертекстуальності: цитація, квазіцитація, алюзія
та квазіалюзія.
Під цитацією розуміємо дослівне відтворення частини тексту або висловлювання, в тому вигляді, в якому текст або
висловлювання збереглися в пам’яті того, хто цитує [7]. Квазіцитація – це відтворення частини тексту в навмисне зміненому вигляді [6].
Цитація і квазіцитація, як згадування прецедентного імені, висловлювання
чи тексту, характерні для ВК полікодового художнього тексту, хоча зображення
об’єкта у вигляді портрета чи фотографії може слугувати прикладом цитації як
згадування прецедентного імені у невербальній частині тексту. Розглянемо приклади цитації та квазіцитації у вербальній та невербальній частині ПХТ. Прикладами цитації у ВК можуть слугувати відсилання до прецедентних виразів
The Gospel of Judas (євангеліє від Іуди) та The Fall of Troy (занепад Трої), що є
широко відомими [17; 11].
Прикладами цитації на невербальному рівні можуть слугувати відсилання
до прецедентних імен (портретне зображення особистості). Так, у наступних
ПХТ, фотографії англійської королеви Єлизавети ІІ, уельської принцеси Діани
та портрет Уільяма Шекспіра постають прецедентними текстами [14; 13; 12].
Квазіцитація у вербальному компоненті ПХТ виражається відсиланням до прецедентного тексту, де адресант
зумисно змінює його вигляд. Наприклад, ВК ПХТ на обкладинці роману М. О’Фаррел Instructions for a Heatwave
здійснює відсилання до прецедентного формулювання
стандартного тексту інструкції (instructions for microwave,
для прикладу) [18].
Квазіцитація у невербальному компоненті ПХТ є неможливою.
Алюзія є запозиченням певного елемента зі стороннього тексту, яке є відсиланням до тексту-джерела, певним знаком ситуації, що функціонує як засіб ототожнення
певних фіксованих характеристик [1, с. 96]. У науковій літературі алюзія трактується як непряме
відсилання словом або фразою до історичних, літературних, міфологічних, біблійних та побутових
фактів, і при використанні алюзій, як правило, не вказується джерело відсилання. При цьому варто
зазначити, що в літературі постмодернізму роль алюзій, що базуються на джерелах сучасних масмедіа, кінематографа, музики, зростає в силу їх популяризації, заміняючи більш традиційні.
Алюзія полягає у зверненні до загальних знань того, хто інформацію закодував і того, хто її розшифровує. За допомогою алюзій запозичується фактична
сторона, ідея, емоційний настрій джерела [10], тобто для
алюзії, на відміну від цитації, характерним є переважання
змістового рівня над мовним. Цей спосіб відсилання використовується у ВК та ІК полікодового тексту.
Квазіалюзія трактується як алюзія, що базується на
ефекті обманутого сподівання і як наслідок має комічний
ефект. Такий спосіб відсилання може бути наявним тільки у невербальній частині ПХТ.
Прикладом алюзії у вербальному компоненті ПХТ може слугувати назва роману У. Селфа «Dorian», що є прецедентним іменем, оскільки відсилає адресата
до головного персонажа роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Іконічний
компонент ПХТ також сприяє цьому, тому що семантика зображень співпадає із характеристикою Доріана Грея: самозакоханий молодий чоловік (експліцитна алюзія) та квітка – символ краси (імпліцитна алюзія) [23; 22].
У наступному прикладі алюзія на вербальному рівні простежується у
відсиланні до прецедентного імені Mary, що завдяки вербальному маркеру
testament та ІК – зображенню святої, поєднує постмодерний текст із біблійним сюжетом [25].
Прикладом алюзії у невербальному компоненті ПХТ може слугувати ІК
на обкладинці роману Т. Р. Сміта (зображення червоної зірки), який в поєднанні із ВК сhild 44 відсилає до прецедентного феномена-ситуації – Другої
світової війни та комуністичного режиму в Радянському Союзі [24].
Ще одним прикладом реалізації алюзії у невербальній частині ПХТ на
обкладинці роману Дж. Келмана є відсилання до прецедентного феномена – статуї Свободи у Нью-Йорку. Разом із ВК The
Land Of The Free іконічний знак пов’язує цей полікодовий текст із США [16].
Наведемо приклади квазіалюзії, яка можлива тільки у невербальній частині ПХТ. Іконічний компонент ПХТ на обкладинці роману Т. Претчетта відсилає до прецедентного феномена – картини відомого італійського мистця Леонардо да
Вінчі «Мона Ліза», але картина зумисно змінена сучасним ілюстратором, що призводить до комічного ефекту [21].
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Те ж можна сказати і про ПХТ на обкладинках роману М. Філліпс, де
на невербальному рівні наявне відсилання до прецедентного феномена –
статуй грецьких богів, зображення яких зумисно змінено (статуї вбрані
у сучасний одяг) з метою створення комічної ситуації. Комічний ефект
обумовлений використанням прийому спотворення ІК, що є символом
ціннісно-значущого артефакту [19; 20].
Висновки. Як видно з вищенаведених прикладів, відсилання до прецедентних феноменів може відбуватися як у вербальному, і в іконічному
компонентах ПХТ, при цьому
нерідко відбувається дублювання (одночасне відсилання і
у вербальній, і в невербальній
частинах тексту). Категорія інтертекстуальності реалізується в ПХТ за допомогою таких маркерів, як цитація, квазіцитація, алюзія, квазіалюзія.
Перспективи подальших наукових розвідок пов’язані з дослідженням реалізації текстових категорій, категорії інтертекстуальності зокрема, у семіотично
гетерогенних різножанрових постмодерних текстах.
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Проблемы семанического описания наименований групп лиц
В статье в общем виде рассматриваются проблемы семантического описания номинаций групп лиц (далее НГЛ).
Приводятся различные примеры наименований групп лиц, занимающихся коммерческой, политической, творческой деятельностью, которые иллюстрируют типологию НГЛ. Сделаны некоторые выводы о перспективах исследований НГЛ.
Ключевые слова: денотат, сигнификат, номинация, семантика.
Problems of semantic description of people groups names
The article deals with the description of general types of people groups names (PGN). Main types and their traits are
supposed to be given in the article. Different examples of the names of various people groups (leading commercial, political,
creative activities) are suggested to illustrate PGN types. The problem considered in this article has to do with the development of typological description of nominations of people groups. Language material consists of a diverse groups of people,
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creative, professional groups, the Internet groups, organizations, political partiesetc. Theoretical basis of the present study is
based on domestic and foreign works considering linguo-stylistic, pragmatic, semantic,lexical and other aspects of linguistic
units. Novelty of the research lies in attempts to disclose problems of nominative processes having not been investigated yet as
well as its relevance resulted from the need of additional research in the field of anthroponimics and the lack of a comprehensive description of names of groups of people, as well as the necessity of typology of PGN to be given. The aims and objectives
are to consider main types and typology of PGN.
Key-words: denotat, significat, nomination, typology.
Проблеми семантичного наповнення найменувань груп осіб
У статті в загальному вигляді розглядаються проблеми семантичного вивчення найменувань груп осіб (НГО).
Наведено ряд прикладів найменувань групосіб, що займаються комерційною, політичною, творчою діяльністю, що
ілюструють типи НГО. Надаються перспективи досліджень.
Ключові слова: денотат, сигнификат, номінація, семантика.

В последние годы ономастика значительно расширяет области изучаемого языкового материала, обогащая науку новыми результатами в решении дискуссионных вопросов, в частности, доказательно свидетельствуя, что антропоним не
является «семантически полым» знаком, реализуя свой потенциал на всех уровнях языка (номинативном, синтаксическом, лексическом, коммуникативном, когнитивном).
Проблема, которая в общем виде ставится в данной статье, − разработка семантического описания группового антропонима, получившего в ономастической системе термин антропомадоним (от греч. «Ομάδα», что означает «группа») [14],
выраженного в языковой системе номинациями групп лиц (далее НГЛ). С помощью НГЛ передан чувственный образ
предмета или явления, который сохранен и воспроизведён в сознании без непосредственного восприятия самого предмета
или явления.
Выделены следующие семантические признаки антроподомонима.
1. Денотатом является группа лиц, объединенных видом какой-либо деятельности или интересов.
2. Сигнификативным значением является отражение свойств предмета в сознании языковой личности, происходящее
посредством НГЛ, – чувственно-наглядный образ предмета или явления, сохраняемый и воспроизводимый в сознании без
непосредственного ощущения и восприятия самого предмета или явления. Сигнификативное значение НГЛ отражает некий общий признак в индивидуальной форме. Сигнификат имени НГЛ оязыковляется такими номинативными средствами,
как метафора, метонимия, другими фигурами речи.
3. На уровне семантической номинации НГЛ отображает чувственно ощутимый образ обозначаемого, реализуя валентные связи языковой системы по нексусу (предикативные связи) и юнкции (подчинительные связи).
4. Как продукт вторичной номинации НГЛ актуализирует ассоциативные признаки, соответствующие переосмысленному значению и/или его компонентам.
5. Номинация, в особенности семантическая, раскрывается в сфере функционирования. Сфера проявления номинации
групп лиц − дискурс разных типов (рекламный, политический, социальный, дискурс сети Интернет, исторический, в частности дискурс конца XVIII − начала XIX веков).
6. Значения и/или компоненты значения номинации, актуализированные посредством ассоциативного признака в
НГЛ-знаке и НГЛ-сообщении (или номинативном и предикативном НГЛ), групп лиц зависят от особенностей сферы функционирования (типов дискурса) НГЛ.
«Денотатом» НГЛ есть группа людей, которые получают имя, под «референтом» − объект внеязыковой действительности (напр. город Берлин, птица Журавушка и т. д.), «десигнатом» − языковая оболочка (напр. слово), «сигнификатом» − понятие. Мы полагаем, что возможно отнести к денотату знака НГЛ группу лиц (детей, занимающихся детским
творчеством) (поскольку НГЛ называет группу лиц), а лексическую единицу «Журавушка» к референту НГЛ (по факту
соотнесенности с объектом внеязыковой действительности), языковую оболочку НГЛ − к десигнату (поскольку десигнация осуществляет связь между лексическим значением знака (ЛЗ) и понятием); сигнификатом НГЛ является понятие об
объекте внеязыковой действительности. Знак НГЛ «Журавушка» (детский творческий коллектив) соотносится с двумя
предметами (денотатом − группой лиц, референтом − объектом внеязыковой действительности). Поясним, что два предмета, которые имеются в виду, − это общество людей и предмет внеязыковой реальности, − то есть, птица − журавль, на
который делается ссылка в процессе номинации. Языковой знак при этом является означающим (не означаемым), но при
этом являясь знаком, означающим некий обозначаемый смысл из области экстралингвистической реальности.
В нашем материале часть НГЛ совпадает с названиями объектов внешней действительности, например, машин, объектов передвижения. Приведем ниже некоторые примеры. Интернетовская группа, имеющая имя «Фольксваген», создана
с целью объединить всех автолюбителей этой марки. Примерами НГЛ, совпадающих с потамонимами, могут быть ООО
«Днепр», Волга, Дон, и многие другие. Примеры хрематонимов: ООО «Двери и окна», АО «4 комнаты», ООО «Мебель»,
АО «Стол и стул».
Как продукт вторичной номинации НГЛ актуализирует ассоциативные признаки, соответствующие значениям или
компонентам значений, переосмысленных в когнитивном аппарате языковой личности. Номинация, в частности семантическая, раскрывается в сфере функционирования. Сфера проявлений номинации групп лиц – дискурс разных типов
(рекламный, политический, социальный, дискурс сети Интернет). Значение и компоненты значения номинации, актуализированы с помощью ассоциативных признаков в номинативном и предикативном знаке НГЛ, номинации групп лиц
зависят от особенностей сферы функционирования (типов дискурса). Материалом исследования являются наименования
разнообразных групп людей, творческих, профессиональных коллективов, интернетовских групп (представленных в базе
данных сети Интернет, форума «Одноклассники», «В контакте», «Фейсбук», «Твиттер»), организаций, партий, номинации групп КВН: Славянские пистоны, Веселые ребята, Психиндустрия, Синдикат, номинации детских творческих коллективов: Земляничная поляна, Жаворонушки, Мечта, Фарт, номинации рок-групп: Аврора, А-студио, Торнадо, Декабрь,
Дельфин, Дельта, Шаги командора, Шиншиллы, Шмели, номинации коммерческих организаций: Блиц-информ, Билайн,
Нинель, номинации политических организаций: Удар, Свобода, Яблоко и др., культурных объединений конца XVIII – начала XIX и середины XX в. Всего зафиксировано около 10 000 единиц.
Рассмотрение семантики НГЛ невозможно без анализа системы языковых форм, которыми передается значение НГЛ,
его внутренняя форма.
A. A. Потебня предложил понимать внутреннюю форму как «ближайшее этимологическое значение слова», способ
представления неязыкового содержания – мотивированность [11, с. 124].
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К видам мотивированности (или прагматическая соотнесенности, как мы её понимаем) НГЛ относится: 1) фонетическая мотивированность. Например, в НГЛ АО Ветеринарная клиника «Гав-гав», сеть кафе быстрого питания в Москве
− НГЛ ЧП «Му». НГЛ Гав-гав мотивирован фонетической схожестью звуков собачьего лая, реализуясь как имя общества,
а именно ветеринарной клиники. Вторым видом мотивированнности (прагматической соотнесенности) является 2) этимологическая мотивированность, которая реализована в примерах НГЛ ОАО Зернопродукт (компания занимается торговлей
зерна − отсюда название Зернопродукт), АО Локомотив (компания по сборке локомотивов), ООО Клуб охотничьего
собаководства. Приведенные примеры демонстрируют вид этимологической мотивированности постольку, поскольку
денотат (группа лиц), их вид деятельности и имя НГЛ прямо соотносятся друг с другом и денотатом словесного знака НГЛ
в «производном ряду» такого вида: «Зерно» − «Зернопродукт» − «Компания по продаже зерна»; 3) лексико-семантическая
мотивированность, выраженная в НГЛ ВИА Калина. Поясним, что коммуникация (в нашем случае − деятельность ВИА
Калина, представляющего Украину за рубежом) определяет семантическое значение слова и несет лексическое значение
«калина» (в т. ч. «калина − символ Украины»), передавая свой лексико-семантический потенциал денотату − группе лиц.
Ф. де Соссюр связь между означающим и предметом действительности считал столь же условной, что и связь между
означающим и понятием, а язык в целом «произвольным установлением» [12, с. 99–101].
Таким образом, вопрос о языковой мотивированности решался в двух главных направлениях. Одно из них было связано с исследованием внутренней, системной обусловленности языковых единиц, которая была открыта Ф. де Соссюром и
изучалась Ш. Балли, Ст. Ульманом, Э. Бенвенистом и др. Другое с поиском взаимосвязи понятийной стороны языка, психических процессов, процессов мышления и действительности. Исследователи выделили следующие типы внутренней
и внешней мотивированности языковых единиц: морфологический (словообразовательный), семантический (мотивированность значений полисемантического слова), фонетический (мотивированность звуковой стороны знака действительностью), а также объективный (мотивация предложений отражаемой в них объективной действительностью), психологический (обусловленность внутренней языковой формы мироощущением говорящих) и эстетический (выражение чувств
и эмоций в художественном творчестве) [5, с. 13]. Б. А. Зильберт, напротив, утверждал, что «языковой знак ни в каком
отношении не является произвольным. Знаковая система языка мотивирована системой элементов общественного сознания (концептов), которые, в свою очередь, детерминированы реальными предметами действительности (денотатами)»,
хотя знаком он считал только звуковой комплекс одностороннюю сущность [5, с. 27]. Модель Б. А. Зильберта описывает
мотивированность единиц языка в плане прагматики (отражения отношения человека к знаку), в плане семантики (внутренней формы слова, его морфологической и семантической мотивированности), в плане фонетической формы и в плане
синтактики (системно-структурных и текстовых факторов, факторов речевой ситуации, включающих уровень фоновых
знаний участников акта общения и саму речевую ситуацию) [5, с. 30].
С введением Е. Куриловичем понятия «деривации» [7] мотивированность стала интерпретироваться как результат словообразовательных и синтаксических деривационных процессов языка, выражающийся в соответствии друг другу формы и
содержания языковых единиц, а также как процесс их обусловливания исходными, мотивирующими единицами [14] и др.
С развитием функционального подхода к изучению языка многие лингвисты стали говорить о текстовой мотивированности языковых единиц как детерминированности более высокого порядка в силу обусловленности ее различными коммуникативными, экстралингвистическими факторами, иногда слишком резко противопоставляя ее языковой, системной.
«Условность, произвольность названия, отмечает Д. С. Сетаров, не исключает его мотивированность в момент появления в языке. Это связано с тем, что при номинации субъект отбирает в объекте один или ряд признаков, которые и
кладутся в основу наименования. Признак, по которому назван предмет, является мотивирующим, и он выполняет гносеологическую (познавательную) функцию» [12, c. 4].
Семантика внутренней формы лексической единицы − это способ представления в языке внеязыкового содержания.
Она является выражением национальной специфики языка, определенного видения мира, свойственного тому или иному
народу. Термин «внутренняя форма» принадлежит В. Гумбольдту. В русском языке толкование этому термину дал А. А.
Потебня. Во всех значениях слова можно теоретически выделить некое общее для них содержание. Это общее (инвариантное) значение слова. Как наиболее абстрактное (а значит, и наиболее бедное семантическими признаками, семантически
простое) оно присутствует во всех значениях рассматриваемого слова, являясь их общим содержанием, как, например в
НГЛ АО Журавль, НГЛ Детский хор Журавушка присутствует инвариант «Журавль», согласно словарному толкованию
«перелетная птица серого цвета, прилетающая в районы Средней полосы в весенний период», тогда как «Журавушка»
обладает большей семантической развернутостью, привнося диминутивным суффиксом семантику отношения к названной птице. «Журавушкой» ласково называют птиц, несущих весну и радость.
В вопросе ЛЗ НГЛ-слов важно определять главное значение слова − то, которое в «наименьшей степени зависит от контекста, т.е. находится в позиции минимальной обусловленности от окружения» (цит. по [14, c. 34]. Например, в метонимическом
переносе значения: действие − результат действия. Приведем примеры НГЛ АО Турагенство Отдых для Вас; действие – инструмент действия (иными словами: делать – делать как), реализован в НГЛ, действие – средство действия, действие – субъект
действия, вместилище − вместимое, часть – целое и целое – часть (НГЛ литературно-вымышленного общества в произведении
И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» «Рога и копыта»), материал – изделие из него АОКожа-люкс. Другой пример – метафорический перенос ЛЗ, основанный на принципе сходства формы, внешнего вида. Принцип реализован в НГЛ ансамбль
танца Модерн. Принцип сходства местоположения реализован в НГЛ ТурагенствоЭйлат в метафорическом переносе имени
города Эйлат в Израиле на турагентство с одноименным названием, занимающимся продажей туров в Израиль, на курорты на
Красном и Мертвом море. Сходство в способе представления действий НГЛ ООО Быстро и вкусно. Метафорический перенос
ЛЗ, основанный на сходстве в способе представления оценки, реализован в НГЛ АО Прайм, ВИА Премьер министр. Метафорический перенос, основанный на сходстве функций, реализован в НГЛ Интернетовских групп Сисадмины, Менялы. Таким
образом, наблюдается семантическая деривация, которая основывается на метафорическом и метонимическом переносе ЛЗ.
Необходимо в этой связи сказать о развитии полисемии языковой единицы (причинах полисемии) и об основных способах образования новых значений. Среди причин полисемии, как отмечает Д. Н. Шмелев [14] следующие: 1) заимствования
и среда чужого языка; 2) другие варианты национального языка; 3) сама стремительно развивающаяся система современного русского языка. Примеры НГЛ АО Пилот, ИГП Аниматоры. Лексические единицы (далее ЛЕ) «пилот» и «аниматор»
являются заимствованиями, если первое вошло в русский язык раньше, с изобретением американскими братьями О. и У.
Райтом летательного аппарата на западе (русское «пилот» от англ. «pilot»), то второе появилось недавно. «Аниматор»
происходит от англ. «развлекать» и использует как заимствованную основу, так и заимствованный словообразовательный
суффикс -тор. Так создаются новые единицы в языке с уже существующим значением − реализуется полисемия языка.
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Литературный язык мотивирует перенос значений, трансформацию языковых форм, преобразование значений. Например в НГЛ Аукцион (рок-группа) «аукцион» используется вместо исконно-русского «ярмарка»; в НГЛ Джюс (рок-группа)
«джюс» – вместо «сок» создает впечатление чего-то модного. Заимствованные единицы рождают дополнительные коннотации. Ведь «аукцион» и «ярмарка» – это разные понятия: на аукционе можно приобрести редкие предметы искусства,
на ярмарке собираются простые люди, чтобы купить простые вещи, необходимые в обиходе, хозяйстве. Приведем еще
несколько примеров заимствованных единиц. КВН Поколение Next создает аллюзию к известному художественному произведению; Интернет-группа День Нептуна и Пенное Party на теплоходе (в этом примере слово «party» как синоним к
слову «вечеринка» вызывает аффект от «заимствованного» образа жизни. В коммерческих НГЛ пример салон «Арт-подиум» включает две заимствованные части: «арт» (как иноязычный вариант слова «искусство» и более освоенное языком
слово «подиум»).
Семантический прототип. Одним из конструктов семантического фрейма есть семантический прототип (термин,
употребляющийся в работах [1, 6]). Следует отличать понятия и термины «прототип» и «прецедент» семантический. В
нашей работе мы основываемся на определении М. А. Кронгауза. Прототипом является эталонный член данной категории, в котором воплощены наиболее характерные ее признаки. По прототипу можно опознать всю категорию в целом»,
– разъясняет М. А. Кронгауз [6, с. 141], тогда как «прецедент» – это объект «цитации».
Остановимся более детально на понятии семантического прототипа. Основываясь на более поздних работах Дж. Лакоффа, семантический прототип мы понимаем как воплощение сходных, общих свойств в каком-либо объекте действительности. Процесс описания новых жизненных ситуаций происходит не за счет придумывания нового, а в результате
использования уже существующих образцов, в том числе и словообразовательных моделей, в процессе активизации их по
аналогии. Прототипами нового наименования могут служить несколько однотипных структурно-семантических моделей,
где имеет место встраивание аналогичных производных в словообразовательные ряды [8].
Семантический прототип НГЛ – это некий мысленный образ, узнаваемый среди других членов номинируемой НГЛ
категории по его более ярким, ассоциативным признакам. Именно эти более яркие, ассоциативные признаки в первую
очередь воспринимаются когнитивным аппаратом индивида. Прототипические ряды – совокупность единиц с одним и
тем же ассоциативным признаком – прототипом.
В нашем анализе семантики прототипических апелляций, использованных в НГЛ, мы берем за основу систему прототипов по Дж. Лакоффу [8] и классифицируем их следующим образом:
1. «Род и вид», когда предметом речи служит «простая идея». Рассмотрение этой «простой идеи» невозможно, пожалуй, без «разложения» ее по модели «общее / частное», или «род / вид». Например, материалы (род) и строительные,
сантехнические (вид) представлены в эргонимах ОАО «Сантехматериалы», «Стройматериалы»; одежда (род) и джинсовая, классическая, модная (вид) – ЧФ «Джинсовая одежда», ЧФ «Классическая одежда», ЧФ «Модная одежда».
2. «Определение». В стремлении создать новое название и в то же время достаточно четко обозначить в нем ассортимент, номинаторы часто изобретают эргонимы, призванные одновременно эксплицировать квалификативную и дифференцирующую функции: ООО торговая сеть «Империя Дверей».
3. «Целое – части». Предмет речи рассматривается как часть некоего целого, при этом части, составляющие предмет речи, «значимы» по отдельности. Приведем примеры. АО стоматология «32»: в названии имеет место упоминание
«целого» как 32 (зуба) по отношению к отдельно взятым услугам по медсервису, предоставляемых в данной организации. ООО «Аквариус», ЧФ «Агат», «Бриллиант», «Рубин» (наименования ювелирных мастерских, в которых занимаются
обработкой любых камней, а не только упомянутых в названиях). АО турагентство «Саквояж» (часть туристических
аксессуаров заменяет собой общую идею-образ туризма, путешествий, странствий).
4. «Свойства». Как и в смысловой модели «целое / части», на вершине НГЛ самое характерное «свойство» может
представить весь предмет (объект), полностью определить его. Этим свойством может быть: а) режим работы предприятия: ЧФ 7 дней, 24 часа, Днём и ночью; б) современность, ход жизни в ногу со временем: ООО «XXI» век, «Темп плюс».
5. «Сопоставление». Эта модель является одной из важнейших моделей организации мышления и речи, «размножения идей». «Всё познается в сравнении» – крылатое выражение, отражающее универсальность этой модели для познания
мира и речи о нем (ООО «Аквариум» – магазин со стеклянными витринами, ЗАО «Колибри» – маленькая стоматологическая клиника (плюс – мотив отечественного мультфильма, где колибри без боли лечила зубы крокодилу)).
6. «Обстоятельства». НГЛ, в которых указывается место, время, условия – где? как? каким образом? несмотря на
что? зачем? при каких условиях? Ответы на эти вопросы дают возможность развить содержание речи в соответствии со
смысловой моделью «обстоятельства». Например, НГЛ АО «Садовая 72» означает, что данный объект находится на ул.
Садовая, дом № 72, ООО «Южнобережное транспортное хозяйство», «Славута Юг» ООО находятся в южной части
города и т. д.). Возможно также указание на род деятельности: «Столичная судоходная компания» ООО, «Укргазстрой»
ООО, «Теплотехника» ЗАО, «Укрстеклопром» ООО.
7. «Пример» и «Свидетельства». Образцы, иллюстрирующие мысль говорящего, черпаются им из собственного жизненного опыта, истории, фольклорных источников, художественной литературы. Каждый из таких эргоним представляет
собой многогранный образ, включающий и описание свойств ассортимента и объекта в целом, и апелляцию к адресату, и
коннотативные маркировки. Так, название детективного агентства «Агата Кристи», а также рок-группы «Агата Кристи»
отсылает нас к детективным романам известной писательницы. Сочетание в одном культурном контексте детективной
истории, счастливой развязки и компетентного сыщика – детектива (образ номинатора) создает ассоциативный фрейм для
прецедентного названия детективного агентства, других сообществ с деятельностью, отличной от сыска.
8. «Имя» является еще одним источником изобретения мыслей. Здесь представлены эргонимы, образованные от личного имени или фамилии адресанта: АО ателье «Олеся», ЧФ «Альбина и К», «Комаров». Смысловая модель «имя» входит
в название темы или является одной из ее идей. Например, используя имя «Версаль» НГЛ ООО «Версаль», номинатор
отсылает наше воображение во Францию, в загородную резиденцию французских королей, тем самым намекая на высокое
качество своего товара, на определенный «шик».
Каждый из прототипов встречается в НГЛ определенной целевой направленности. Так, модель «причина и следствие», «общее (род) и частное (вид)», «определение» характерны для «аргументирующих» названий, модель «свойства»,
«пример и свидетельства» – для описания назначения предприятия, характеристики его участников и т. д.
В аспекте семантического рассмотрения антроподомоним представляет собой языковой знак, денотат которого есть
группа людей, десигнат (языковая оболочка), референт (понятие, соотносящееся с лексическим значением десигната,
сигнификат – чувственный образ воплощаемого референтного значения. В основе мотивированности, внутренней формы
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сигнификатиыного значения НГЛ, антроподомонима лежит семанический прототип, представленный разновидностями
метонимической когнитивной модели Дж.Лакоффа.
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ДИСКУРСООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ СУДЬБЫ В РОМАНЕ «ОБРЫВ» И. А. ГОНЧАРОВА
В статье рассматривается роль одного из ведущих мотивов романа «Обрыв» И.А. Гончарова – мотива судьбы,
раскрывается его смысловая значимость в философско-психологическом содержании романа. Сделан акцент на
нескольких функциональных вариантах мотива судьбы: судьба-игра, забавляющаяся над героями; судьба-режиссер, сталкивающая главных героев с целью предоставления им возможности пережить страсть и осознать ее
губительные последствия; судьба-заимодатель, дарующая талант, но и требующая постоянного служения этому
таланту.
Ключевые слова: мотив, судьба, поэтика, структура, повествование.
ДИСКУРСОУТВОРЮВАЛЬНА РОЛЬ ДОЛІ В РОМАНІ «ОБРИВ» І. О. ГОНЧАРОВА
У статті досліджується роль одного з провідних мотивів роману «Обрив» І.О. Гончарова − мотиву долі, розкривається його смислова значущість у філософсько-психологічному змісті роману. Зроблено акцент на кількох функціональних варіантах мотиву долі: доля-гра, що потішається над героями; доля-режисер, яка влаштовує зіткнення
головних героїв з метою надання їм можливості пережити пристрасть і усвідомити її згубні наслідки; доля-позикодавець, що дарує талант, але й вимагає постійного служіння цьому талантові.
Ключові слова: мотив, доля, поетика, структура, оповідь.
DISCOURSE-BASED ROLE OF FATE IN THE NOVEL «THE PRECIPICE» BY I. A. GONCHAROV
The article deals with the role of one of the main motives of I.A. Goncharov’s novel «The Precipice» – the motive of the
fate, its sense significance is revealed in the philosophical-psychological contents of the novel.
A fairly comprehensive understanding of the poetics of the novel «The Precipice» by I. A. Goncharov is possible only after
you gain insight into the complex subject of fate which is not incidental in his works. The writer repeatedly returns to the theme
of fate in critical articles, letters, in the essay «The Frigate «Pallada», in the novels «A Common Story» and «Oblomov». It is
one of the main themes throughout the novel «The Precipice». The category of fate has a discourse-based role in the literary
system of «The Precipice « shaping the philosophical perspective of the plot of the novel and reflecting the evolution of the
author’s consciousness.
In the novel «The Precipice» the fate is represented both «external» and «internal». This issue is accented by the narrator
and is pondered over by the characters of the novel. Coincidently the reader feels invisible presence of «fate» even in cases
when it not directly stated.
Several functional variants of the fate motive are emphasized: the fate-gamble playing about the characters; the fateproducer making the leading characters collide to let them feel the passion and realize its fatal consequences; the fate-creditor
presenting the talent, but requiring steady devotion to this talent.
The category of fate in the novel « The Precipice « reflects the fundamental and universal law of being, which is concealed
so far but in the end inevitably reminding itself to the person who is seemingly acting in accord with «his will» and «freedom».
The final of «The Precipice «, the epilogue, selected by a hero to his alleged novel, his reflections on the fate – demonstrate
the human and «artistic» «insight» of his.
Key words: motive, fate, poetics, structure, narration.

Составить достаточно полное представление о поэтике романа «Обрыв» И.А. Гончарова возможно лишь разобравшись в сложной теме судьбы, которая является не случайной для творчества И.А. Гончарова. Писатель неоднократно
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обращается к теме судьбы в критических статьях, письмах, в очерке «Фрегат «Паллада», в романах «Обыкновенная история» и «Обломов», она является одной из ведущих тем, проходящих через весь роман «Обрыв». Категория судьбы
играет дискурсообразующую роль в художественной системе «Обрыва», формирует философский ракурс сюжета романа,
отражает эволюцию авторского сознания, между тем эта проблема до сих пор не являлась темой специального исследования. Целью статьи является раскрытие дискурсообразующей роли «судьбы» в философско-психологическом содержании
последнего романа И. А. Гончарова.
В эпистолярном наследии И.А. Гончарова находятся неоднократные ссылки на рок судьбы в жизни писателя. В письме И.И. Льховскому возникает образ судьбы, от «кулака» которой «никакой палкой не отделаешься» [2, с. 229]. К концу
1860-х годов во время работы над «Обрывом» жалобы романиста на судьбу усиливаются. В письме к М. М. Стасюлевичу
И. А. Гончаров пишет о силе влияния судьбы: «Я в жалком положении, чуть не плачу от какой-то упорной вражды судьбы
ко мне и моему труду» [2, с. 376]. Для автора «Обрыва» судьба была вовсе не отвлеченным понятием из области философии.
В поэтическом тексте, по мнению Е. Н. Григорьевой, тема судьбы может быть представлена «как внешняя, то есть
выраженная лексически, и даже выступающая как некий мотив лирического сюжета … Но тема может стать и основным
идейным стержнем произведения, вне зависимости от того, выражена она лексически или нет. В таком случае мы определяем тему судьбы как внутреннюю» [3, с. 2]. На наш взгляд, в романе «Обрыв» тема судьбы представлена и как «внешняя» и как «внутренняя» – об этой проблеме говорит автор-повествователь, размышляют герои романа, и в то же время
читатель ощущает незримое присутствие «судьбы» даже в тех случаях, когда напрямую о ней не говорится. Каждый
герой романа, так или иначе, соприкасается с проблемой судьбы, но отношения персонажей с судьбой складываются
по-разному: для кого эта проблема становится актуальной – это знак его отличия среди других. Уже в «Обыкновенной
истории» герой романа Петр Адуев, называя судьбу «коварной», поражен ее неуловимостью: «Уж я ли не был осторожен
с ней? … взвешивал, кажется, каждый свой шаг… нет, где-нибудь да подкосит…» [2, с. 321]. Он проявляет покорность
фортуне: «Моя карьера кончена! … судьба не велит идти дальше» [2, с. 335]. По утверждению В. А. Недзвецкого, судьба
ускользает от героев романа И. А. Гончарова, «превратившись в уже отвлеченную от них и неподвластную их индивидуальной воле (свободе) общественную необходимость» [6, с. 15]. Постоянное звучание мотива судьбы в творчестве
И. А. Гончарова отмечает и Е. А. Краснощекова: «Случайность и предопределенность… Их ложная диалектика неминуемо возникает на страницах романа воспитания» [4, с. 76].
В «Обрыве» проблема судьбы в первую очередь связана с главным героем Борисом Райским. В сюжетно-композиционной организации романа мы выделяем несколько вариантов концептуализации «судьбы»: во-первых, это тип СудьбыИгры, забавляющейся и подшучивающей над Райским; во-вторых, тип Судьбы-Режиссера, сталкивающей Райского с
Верой, чтобы дать герою возможность пережить страсть и осознать ее губительные последствия; в-третьих, – это СудьбаЗаимодатель, дарующая талант, но и требующая постоянного служения этому таланту.
Тема неподвластности чувств человека его воле звучит уже в очерке Райского «Наташа». Осуждая себя за то, что он не был
верен Наташе, оставлял ее в одиночестве надолго, не берег, Борис все же находит себе оправдание в том, что «он не властен был
в своей любви» [2, с. 121]. Судьба выступает уже не только как внешняя сила по отношению к человеку – во власти судьбы находится духовная жизнь человека. Настоящий художник, писатель, поэт может противостоять судьбе, ведь он обладает «даром
богов» – талантом, неподвластным судьбе. Но поскольку именно судьба дает человеку этот дар, нельзя не быть благодарным ей.
Райский поначалу очень смело судит о судьбе, и только столкнувшись с «таинственными законами», управляющими
жизнью, он оказывается в растерянности, находя защиту от судьбы именно в творчестве. Творческий процесс помогает
герою пережить и страсть к Вере, когда он, отстранившись от собственных переживаний, погружается в мир творчества
и по-новому видит привычную жизнь «в наготе ее правды». Райский, будучи свидетелем молчаливых страданий Веры,
казнит себя, «вспоминая, какую яркую картину страсти чертил он ей в первых встречах и как усердно толкал ее под
тучу. А теперь сам не знал, как вывести ее из-под нее» [2, с. 182]. В этот момент его собственная страсть затихает, герой
искренне сострадает душевным терзаниям Веры, из проповедника страсти он превращается в бескорыстного и верного
друга, переходя на иную возрастную ступень. В «лице нового Райского» Вере открывается «смертельное страдание, какое жило в ней самой» [2, с. 287]. Внутренний монолог Райского переплетается с голосом автора-повествователя: «Пробегая мысленно всю нить своей жизни, он припоминал, какие нечеловеческие боли терзали его, когда он падал, как медленно
вставал опять, как тихо чистый дух будил его, звал вновь на нескончаемый труд, помогая встать, ободряя, утешая,
возвращая ему веру в красоту правды и добра и силу – подняться, идти дальше, выше…» [2, с. 203].
От ударов судьбы художник защищен силой вдохновения, когда же оно угасает, – художник вновь беззащитен перед
реальностью. В одном из своих писем И.А. Гончаров рассуждает на эту тему: «Смирюсь и сознаюсь, что судьба справедливо поступила, наказав меня лишением энергии и сил за долговременную праздность и излишние стремления к наслаждениям. Надо было посвятить себя всего тому, к чему был призван, а не дилетанствовать, а если прозревал, да еще притом
другой перебил дорогу, то – сам виноват» [2, с. 294]. К подобному выводу автор-повествователь приводит и Райского: у
него обнаруживался «избыток творческой фантазии», который «кидался в его жизнь и на каждом шагу делал ему из нее
то рай, то пытку» [2, с. 298].
В сознании Райского происходит бесконечное взаимодействие жизни и творчества: «пишу жизнь – выходит роман,
пишу роман – выходит жизнь. А что будет окончательно – не знаю» [2, с. 195]. При подобной настроенности результат
творчества оказывается не таким уж и важным: важен процесс – проживание жизни одновременно и в реальности, и в
творчестве. Для Райского, согласно утверждению Е. А. Краснощековой, «творчество становится формой проживания
жизни, а сама жизнь из объекта становится субъектом искусства» [4, с. 391]. Роковое препятствие, мешающее герою воплотить свои творческие замыслы, заключается в нем самом.
В отношении к творчеству и состоит кардинальное различие между ментальностью автора и героя. Для автора-повествователя характерен серьезный, требовательный взгляд на творчество как на служение Божьему Дару, для Райского
же сама жизнь без творческих импульсов скучна, поэтому он стремится к максимальному ее наполнению при помощи
творчества. Герой видит «грандиозную задачу», которая встает перед ним: «Смешать свою жизнь с чужою, занести эту
массу наблюдений, мыслей, опытов, портретов, картин, ощущений, чувств…» [2, с. 42]. Суть создания романа, по предположению Райского, состоит в накоплении смеси самонаблюдений («своя жизнь») и массы наблюдений за «чужой жизнью». Главной целью становится широта охвата («в роман все уходит»), а аналитические и конструктивные задачи, столь
важные для автора-повествователя, особенно на последнем этапе создания романа, Райскому не удаются. Герой пытается
осмыслить суть «умственной деятельности автора», «вдумываясь в ткань романа, в фабулу, в постановку характера
Веры, в психологическую, еще пока закрытую задачу…» [2, с. 414], но судьба отворачивается от него – Райский так и
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не сможет написать роман. Он бросает рукопись, едва успев ее начать: «Мое ли дело чертить картины нравов, быта,
осмысливать и освещать основы жизни!» [2, с. 385].
И. В. Гете предлагает универсалии, определяющие уровень мастерства художника: «простое подражание природе»,
«манера», «стиль» [1, с. 92–97]. «Простое подражание природе» «зиждется на спокойном утверждении сущего, на любовном его созерцании» [1, с. 94], что подразумевает восприятие предметов в целом – этим уровнем анализа, как смог
убедиться читатель, герой «Обрыва» владеет. Следующий более высокий уровень – «манера» – предполагает выбор художником из целого класса явлений наиболее значительных, выразительных, т.е. выделение им отдельных признаков
предметов, бросающихся в глаза, «ослепляющих» качеств. «Манера» зиждется «на восприятии явлений подвижной и одаренной душой» [1, с. 94] – на данном этапе проявляется тонкий художественный вкус, эстетическое чутье художника. Эти
качества Бориса Райского демонстрируются в повествовании «Обрыва» при описании пейзажных и портретных зарисовок
сквозь призму его восприятия. «Стиль», по мнению И. В. Гете, «покоится на глубочайших твердынях познания, на самом
существе вещей, поскольку нам дано его распознавать в зримых и осязаемых образах» [1, с. 95]. Как свидетельствует
И. В. Гете, этой ступени достигают не многие художники: «Великое счастье, хотя бы только познать эту степень совершенства, благородное наслаждение беседовать о ней с ценителями…» [1, с. 97]. Не смог ее достичь и Борис Райский, но
ему удалось приблизиться к ней в понимании того, что по своему предназначению он не романист.
Роль судьбы в непредсказуемости законов бытия в полной мере проявляется в истории Бориса Райского. Герой все
откладывает написание романа, предаваясь страсти, но страсть артиста с преобладанием необузданной фантазии исчезает
быстро и бесследно. Те роли, которые играет Райский, как «искусный актер», разыгрывающий драму в шутку оказываются
не маской, а его истинным лицом: он живет и страдает живой болью.
Итак, несмотря на то, что герою Райкому не удается написать роман, он начинает понимать, что внутренний мир
человека неподвластен ему самому. Автор-повествователь приводит своего героя к тому, что проблема судьбы гораздо
сложнее, чем ему кажется вначале, и настоящий художник не может не учитывать эту проблему при создании своего
произведения – это знак творческого созревания Бориса Райского и свидетельство внутренней эволюции героя. Категория судьбы в романе «Обрыв» отражает глубинный и всеобщий закон бытия, до поры скрытый, но, в конце концов, неизменно напоминающий о себе человеку, действующему, казалось бы, в согласии со «своей волей» и «свободой». Финал
«Обрыва», эпилог, выбранный Райским к своему предполагаемому роману, его размышления о судьбе – свидетельствуют
о его человеческом и «артистическом» «прозрении».
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ДЕТЕКТИВНА РОЗПОВІДЬ: ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
У статті на матеріалі детективної розповіді розглянуто головні ознаки цього жанру для експлікації визначення.
Детективна розповідь як жанр і як тип тексту характеризується структурно-смисловою організацією, наявністю
специфічної, зокрема корпоративної, лексики, експліцитних та імпліцитних смислів, прагматична сила яких сприяє
організації базових функцій.
Ключові слова: детективна розповідь, рекурентний центр, нарративна напруга, корпоративна лексика, прагматична сила, метамова.
A DEFINITION OF THE DETECTIVE STORY
The main features of the detective story are examined in this paper for the purpose to define it. The detective fiction is specified by its structural and semantic organization, the occurrence of the corporate lexicon, the metalanguage, the explicit and
implicit meanings. Their pragmatic force contributes to the organization of the fundamental functions. The unity of the special
plot and contexture, the legibility, the laconism, the expressiveness and the briefness in the detective fiction are achieved by
the help of its art of means. The detective story has its basic concepts. They are a crime, a mystery, an investigation and a
punishment. Using a method of logical analysis one solves a crime. That is why following the way of thinking a reader solves
the crime himself. He deliberates logically showing deductive capability. «The effect of interest» and «suspense» show up the
narrative tension, so they construct a basic of the detective fiction. The arts of means convey a great concentration of information and the way of description contributes the expressiveness. These means tend to interaction of a content, context and
reader’s scholarship. There is a great amount of works of many philologists and linguists who research and analyze scientific
and critical literature of detective fiction of many countries of the world.
Key words: detective story, a recurrent center, a narrative tension, a corporate lexicon, a pragmatic force, a metalanguage.
ДЕТЕКТИВНЫЙ РАССКАЗ: ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В статье на материале детективного рассказа рассмотрено главные признаки этого жанра для экспликации
определения. Детективный рассказ как жанр и как тип текста характеризуется структурно-смысловой организацией, наличием специфической, в часности корпоративной, лексики, эксплицитных и имплицитных смыслов, прагматическая сила которых способствует организации базовых функций.
Ключевые слова: детективный рассказ, рекуррентный центр, нарративное напряжение, корпоративная лексика, прагматическая сила, метаязык.
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У нашому дослідженні розглядається трактування жанру детективної розповіді у філологічних дослідженнях з метою
виокремлення провідних ознак детективної розповіді для подальшої експлікації її визначення.
Об’єкт дослідження − англомовна детективна розповідь.
Предмет дослідження − трактування детективної розповіді як різновиду розповіді; визначення головних ознак детективної розповіді.
Матеріал дослідження − філологічні, зокрема лінгвістичні, праці присвячені дослідженню детективної розповіді у
різних національних літературах; матеріал дослідження англомовної детективної розповіді − тексти Г. К. Честертона,
М. Аллінгем, С. Хейрла і А. Крісті.
Розповідь трактується як нарратив в епічних та ліро-епічних текстах, де розгортається зображення подій і вчинків; як
композиційно-стилістичний прийом, спрямований на послідовний виклад певної історії від третьої особи. Цей тип жанру
дистанціюється від унаочненої події чи ситуації, про які йдеться, регулює нарративну інформацію, характеризується нарративною медитацією, відтворює ілюзію об’єктивності зображення [6].
В епічному творі розповідь зумовлює послідовність подій у часі, є основною формою сюжетотворення. Іноді розповідач, прагнучи ліквідувати часову дистанцію, вдається до часу теперішнього, ужитого в функції часу минулого [7, с. 603].
Значення терміну «розповідь» співвідноситься з синонімічними поняттями: «оповіданням», «новелою», «повістю»,
«нарисом». Ці різновиди розглядаються у роботах А. Н. Ніколюкіна, В. М. Коженикової, П. А. Ніколаєвої, Н. Д. Тамарченко [8; 9; 13].
Розповідь як жанр та її різновиди поєднують спорідненість, епічність, наявність композиційної виразності, сюжетна однолінійність, лаконічність, яскравість, влучність художніх засобів, спосіб зображення життєвих подій. Розповідь і
новела тлумачиться як невеликий за обсягом прозовий епічний твір з несподіваним фіналом. У розповіді на противагу
новелі, повісті, нарису й оповіданню більш чітко простежується розповідь про події з причиново-наслідковими зв’язками,
наявність вихідної й інтерпретуючої розв’язки, організація художнього часу і простору; головний епізод не вирізняється
так сильно з поміж інших, вони йому підлягають, в ньому не міститься квінтесенція розповіді, може зображуватися один
чи декілька епізодів, але під якимось одним окремим кутом конфлікту; символічне осмислення тої чи іншої деталі як засіб
вираження головної ідеї; емоційно-психологічний ефект; опора на інтуїцію, а не на формальну логіку [8; 9; 13].
Існують різні піджанри розповіді, а саме: детективна; науково-фантастична; містична; пригодницька; шпіонська і т. і.
Детективна розповідь розвивається на лоні детективної літератури, яка присвячена розкриттю методом логічного аналізу важкої, заплутаної таємниці, яка частіше всього пов’язана зі злочином [14; с. 67].
Хасанов Л.Х услід за Мілих Н. трактує детективну літературу як вид літератури, що включає в себе тексти, сюжет яких
присвячений розкриттю загадкового злочину, за допомогою логічного аналізу фактів. Основою конфлікту, як правило, є
зіткнення справедливості з беззаконням, а у фіналі перемога справедливості [17].
Визначення терміну «детективна розповідь» має дискусійний характер, оскільки тексти детективного жанру пройшли
свою еволюцію становлення й розвитку, мають свою експліцитно виражену історію життя. Існує велика кількість філологічних праць, у яких розглядається проблема визначення детективної розповіді. З кожним днем актуальність дослідження
детективного жанру в лінгвістиці зростає все більш масштабно. Для того, щоб експлікувати визначення терміну «детективна
розповідь» необхідно, перш за все, виокремити головні ознаки цього жанру, які розглядаються дослідниками. У процесі
розробки визначення ми орієнтувалися на методику експлікації визначення, запропонованою Л. С. Піхтовніковою [11; 12].
Тексти детективних розповідей характеризуються особливою сюжетною організацією, а саме – редукованою нарративною схемою [16]. В детективній розповіді сюжетна перспектива характеризується специфічною організацією мовної
ситуації, яка виділяє її в структурно-смислову організацію тексту. Система побудови кожного типу мовної ситуації всередині сюжетної перспективи моделюється на принципі порушення лінії послідовного розміщення текстових компонентів.
Основним структурно-утворюючим центром сюжетної перспективи є рекурентний центр, який представляє собою фрагментарно розширену загадку, декодування якої визначає сюжетну цілісність тексту [5]. В тексті детективної розповіді
рекурентний центр взаємопов’язаний як з іншими кодовими одиницями тексту, так і з сюжетною перспективою як механізмом, який забезпечує розстановку рекурентних центрів на лінії сюжету [18]. Слід окреслити такі два модуса «нарративної напруги» як «ефект цікавості» та «саспенс», які утворюють ядро детективного жанру [15, с. 118-124]. Детективний
текст має реалістично-викривальний, критичний, естетичний характер. Різні типи тексту детективного жанру вміщують в
собі дидактичну, пізнавальну й розважальну функції. Є наявність двох сюжетних ліній, які спочатку розходяться, а вкінці
зливаються в одне ціле [10, с. 76–70].
Основними ознаками детективного дискурсу є логічність й художність, які відображені у його змістовній структурі.
Дискурсивний простір детективного тексту визначається співвідношенням експліцитних смислів, що виражені лексичними знаками, та імпліцитних смислів, що утворюють підтекст. Детективний жанр є усталеною мовленнєвою формою, сукупністю певних епічних творів, інваріантну структуру яких, можна представити у вигляді типових функцій детективного
тексту і діючих осіб у вигаданій реальності [4].
Засобами вираження модальних відношень в детективному тексті, тобто втілення взаємодії змісту, контексту та
фонових знань адресата, є: образні художні засоби, які характеризуються високою концентрацією інформації, мають
суб’єктивну оцінку зображеного і часто вносять в текст емоційний момент. Детективному тексту властива метамова, яка
характеризується сукупністю художньо-образної лексики, лексики професійно-юридичного, в меншій мірі експертно-медичного характеру. Метамовна субстанція володіє великою «прагматичною силою» впливу на реципієнта [19].
Для чіткості, лаконічності й стислості зображуваного використовують корпоративну лексику, тобто лексику яка має
відношення до професійного спілкування груп людей з певними інтересами, сумісною діяльністю, атмосферою колективізму [1; 11; 12; 20, с. 128–132].
Когнітивна модель детективного дискурсу характеризується динамікою розвитку художнього світу, що включає в
себе дві картини: видиму (обманну) і невидиму (істинну), а значить він когнітивно моделюється як уявний світ реального
світу [2].
Філологи, зокрема лінгвісти, проводять аналіз наукової та критичної літератури детективного жанру, виділяють основні його періоди дослідження у філологічній науці різних країн. За Е. М. Герасименко в основу детективних текстів
закладена вічна проблема боротьби зі злочином, який переслідує цивілізацію із самого початку її виникнення. Цей вид
жанру має ознаку загадки, таємниці, яку читач услід за автором розгадує самостійно, логічно роздумуючи, проявляючи
дедуктивні здібності. Чудовою особливістю детективного жанру є також присутність моралі, яка пов’язана з викриттям
злочинця і його покаранням [3, с. 40–51].
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Висновки. У результаті проведеного аналізу лінгвістичних праць, виокремлення провідних ознак детективної розповіді та її функцій і на основі аналізу текстів англомовної детективної розповіді нами підготовлено набір найбільш вагомих
характеристик детективної розповіді, які можуть слугувати основою для подальшої експлікації її визначення.
Детективна розповідь як жанр і як тип тексту − це малий епічний жанр детективної літератури, головними ознаками
якого є сюжетно-композиційна єдність, чіткість, лаконічність, виразність й стислість; структурно-смислова організація
тексту; наявність вихідної й інтерпретуючої розв’язки; рекурентних центрів на лінії сюжету, що сприяють емоційно-психологічній «нарративній напрузі». В детективній розповіді порушується конфлікт соціального протиріччя, що передається такими головними дієвими особами як жертва, злочинець, детектив. Основою конфлікту є зіткнення справедливості
з беззаконням. Базові концепти детективної розповіді − злочин, таємниця, розслідування, покарання. Розкриття злочину
здійснюється методом логічного аналізу; читач услід за автором розгадує злочин самостійно, логічно роздумуючи, проявляючи дедуктивні здібності. Метамова детективного тексту має свою специфіку, зокрема характерну їй корпоративну
та професійну лексику; володіє прагматичною силою впливу. Дискурс детективної розповіді базується на взаємодії експліцитних та імпліцитних смислів, що утворюють підтекст. У детективній розповіді реалізовуються такі базові функції як
дидактична, пізнавальна й розважальна.
До перспектив подальших досліджень за темою статті відносимо остаточне формулювання дефініції детективної розповіді, а також розробка підходів до її аналізу у прагмастилістичному аспекті.
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СИНТАКСИЧНА ЗВ’ЯЗНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ.
НА МАТЕРІАЛІ ЮДЕЙСЬКОЇ ЛІТУРГІЙНОЇ ПОЕЗІЇ АРАМЕЙСЬКОЮ МОВОЮ
Стаття присвячена ролі синтаксису у формуванні когезії та континууму поетичного тексту, а також взаємодії синтаксичних конструкцій із іншими поетичними засобами – ритмічними та фонетичними. В якості матеріалу
обрано твори юдейської літургійної поезію арамейської мовою, що містить два типи віршування – синтаксичноорієнтований паралельний вірш та до-класичні і класичні пійути (твори релігійної лірики), що дозволяє об’єктивно
оцінити роль синтаксису в поетичному дискурсі.
Ключові слова: поетичний дискурс, когезія, континуум, синтаксис в поезії.
Syntactic Coherence of Poetical Text. On the material of the Jewish Liturgical Poetry
in Aramaic
This article is concerned with a role of syntax for cohesion and continuum of the poetical text, as well as interaction between
syntactic constructions with rhythmic and phonetic devices of poetry. This research is based on the material of Jewish liturgical
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poetry in Aramaic which represent two types of versification – the syntactically-oriented parallel verse and pre-classical and
classical piyyutim (Jewish religious poems), what allow to evaluate the role of syntax in poetical discourse objectively.
Key words: poetical discourse, cohesion, continuum, syntax in poetry.
Синтактическая связность поэтического текста. На материале иудейской литургической поэзии на арамейском языке
Статья посвящена роли синтаксиса в формировании когезии и континуума поетического текста, а также взаимодействию синтаксических конструкций с другими поэтическими средствами – ритмическими и фонетическими.
В качестве материала для исследования избраны произведения иудейской литургической поэзии на арамейском языке, представляющие два типа стихосложения – синтаксически-ориентированный параллельный стих и до-классические и классические пиюты (произведения религиозной лирики), что позволяет объективно оценить роль синтаксиса
в поэтическом дискурсе.
Ключевые слова: поэтический дискурс, когезия, континуум, синтаксис в поэзии.

Дискурсивний аналіз тісно пов’язаний із критеріями, які визначають саме поняття тексту. Найбільш містким нам видається визначення основних критеріїв тексту і принципів аналізу його контексту, запропоноване в книзі Р. Богранда і
В. Дресслера [5], стислий огляд якої представлено С. Тічером [4, с. 39–43]. Методика лінгвістичного аналізу тексту ретельно розроблена в І. Гальперіна [2, с. 50–97]. Щодо нашого корпусу текстів, то маємо намір комбінувати обидві методики,
оскільки вони доповнюють один одного: принципи Гальперіна більш адаптовані для поетичного тексту (автор неодноразово торкається його специфіки), тоді як аналіз контексту більш детально розроблений у Богранда і Дресслера, які виділяють вісім критеріїв тексту. До цих критеріїв належать: а) синтаксична зв’язність; б) цілісність; в) інтенціональність;
г) прийнятність; д) інформативність; е) ситуативність; ж) інтертекстуальність.
Отже, два критерії (зв’язність і цілісність) можуть бути охарактеризовані як внутрішньотекстові, інші п’ять – як зовнішньотекстові. У розходженні між тією роллю, яку відіграють ці дві групи критеріїв під час аналізу тексту, і полягає
відмінність між власне «лінгвістикою тексту» і дискурс-аналізом. У другому випадку набільше значення мають саме зовнішньотекстові чинники, тоді як у першому – дослідження й моделювання зв’язності та цілісності.
Синтаксис належить, безсумнівно, до першого рівня дискурсивного аналізу, оскільки він являє собою структуроутворювальну основу тексту, яка пов’язує окремі елементи в єдине ціле. З іншого боку, контекстуальний аналіз дозволяє виявити мотивацію певної побудови тексту, появи в ньому деяких особливих синтаксичних структур, обумовлених впливом
екстралінгвістичних чинників. Із цієї причини наше дослідження синтаксичних основ поетичного дискурсу передбачає
також і аналіз самої комунікативної ситуації – літургійної декламації поетичного тексту.
1. Дискретність, когезія, континуум.
Дослідження ролі синтаксису в поетичному дискурсі на рівні аналізу тексту тісно пов’язано з основними категоріями
структури тексту: його дискретністю, когезією, континуумом [2, с. 50-88]. Проблема дискретності поетичного тексту
пов’язана зі специфікою висловлення думки: тут перехід від одного елемента до іншого становить «особливий варіант
контекстно-варіативного членування», а одиницею членування є строфа або частина строфи [там само, 55]. У нашому випадку членування поетичного тексту відрізняється в різних типах віршування, використовуваного в парафразах біблійної
поезії та введених у текст тарґумів піютах. Відповідно ми можемо виділити три основні типи дискретності поетичного
тексту в досліджуваному матеріалі:
1. Куплет паралельного вірша. Так умовно ми можемо назвати конструкцію з двох (рідше трьох-чотирьох) поетичних
рядків-речень, об’єднаних семантичним та синтаксичним паралелізмом, які за змістом є завершеним цілим. Паралелізм
образів і метафор у рядках куплету виражений у паралелізмі синтаксичної структури цих рядків. Цей давньоєврейський
тип вірша в дещо трансформованому вигляді становить основу віршування в тарґумічних парафразах.
2. Лінійний акровірш. В основі – поетичний рядок, що складається з декількох (найчастіше – двох-трьох) синтагм-колонів; рядок не завжди збігається з реченням, і, тим більше, не завжди є завершеним логіко-семантичним цілим. Зовнішніх
маркерів ділення тексту на інформаційні блоки немає: акровірш і рима (або квазі-рима) цієї функції не виконують. Дискреція поетичного тексту можлива тільки на підставі змісту, і завершений за змістом сегмент вірша може складатися з одного
чи кількох рядків. Іноді завершені за змістом частини поетичного тексту збігаються з синтаксичними макроструктурами
– багатокомпонентними складними реченнями. Цей тип дискреції характерний для докласичних піютів.
3. Строфічний акровірш. Межі частини тексту збігаються тут зі строфою (рідше – з двома строфами) – семантично,
ритмічно й синтаксично цілісною частиною поетичного твору, що складається з декількох рядків (найпоширеніша строфа – з 4-х рядків). Перша буква початкового рядка при цьому є частиною акровірша. Як і в лінійному акровірші, рядок і
речення не завжди збігаються. Акровірш, фактично, є маркером завершеного за змістом уривка. Цей тип характерний для
піютів класичного періоду.
Досить часто роль дискретних маркерів у піютах виконує рефрен, розташований після декількох рядків (у докласичного віршах) або після однієї або двох строф (у класичному віршуванні); а також анафора на початку строфи та епіфора в кінці. У лінійному (НЕ-строфічному) докласичному віршуванні іноді використовують однакове структурування
об’єднаних за змістом рядків, посилене акровіршем – використанням однієї і тієї ж букви алфавіту на початку кожного
рядка. Нерідко ці форми дискреції комбінуються.
Проблема синтаксичних основ поетичного дискурсу тісно пов’язана з поняттям когезії (англ. сohesion – «зчеплення»,
«зв’язок») – «особливих видів зв’язку, які забезпечують континуум, тобто логічну послідовність, (темпоральну та/або
просторову) взаємозалежність окремих повідомлень, фактів, дій та ін.» [2, с. 74].1 На рівні речення основними засобами
когезії є, насамперед, службові слова (прийменники, сполучники, сполучні слова, частки), а також морфологічні засоби,
що забезпечують «зчеплення» слів у словосполученнях і реченнях (відмінкові закінчення, морфеми-показники роду, числа, часу і т .д.).2 Що ж стосується когезії на рівні тексту, тут можна виділити цілу низку різновидів внутрішньотекстових
1
Гальперін розглядає вживання терміна когезія в англомовних працях з лінгвістики тексту, зокрема визначення, запропоноване
в книзі М. Холлідея «Когезія в англійській мові»: «Когезія – це набір значущих відносин, який є спільним для всіх текстів, який
відрізняє текст від «не-тексту» і який є засобом виявлення взаємозалежності змісту окремих відрізків. Когезія не виявляє (does
not concern), що повідомляє текст; вона виявляє, як текст організований у семантичне ціле (semantic edifice)» [7, с. 26; 20, с. 85].
Див. також використання у Н.Е. Енквіста [8, с. 102].
2
Деякі сполучники, а також сполучні слова і вирази в початковій позіції в реченні служать синтаксичним засобом когезії
тексту; при цьому «відсутність таких сполучних слів і виразів у розповідному реченні є незвичайним, і може вказувати на
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зв’язків. Для художніх текстів характерна різноманітність типів когезії: логічних, психологічних і формально-структурних [там само, с. 74-75]. Ці три типи когезії, своєю чергою, містять такі різновиди:
Дистантна когезія, здійснювана головним чином шляхом лексичного повтору (тотожного, синонімічного, перифрастичного); характерна, передусім, для художніх текстів [там само, с. 75].
Асоціативна (підтекстова) когезія. Найбільш поширеними засобами цього типу когезії є алюзії (асоціативні форми, що
виходять за межі конкретного тексту). Крім алюзій, асоціації можуть мати й суб’єктивний характер, будучи народженими
у свідомості поета.3
Образна когезія, під якою «розуміють такі форми зв’язку, які, перегукуючись із асоціативними, збуджують уявлення
про чуттєво сприймані об’єкти дійсності» [2, с. 80].4
Ці різновиди когезії художнього тексту можуть використовуватися і в прозовому, і в поетичному тексті, і наше завдання полягає в тому, щоб виділити ті засоби когезії, які безпосередньо пов’язані з поетичним синтаксисом.
Серед засобів когезії називають такі: граматичні, логічні, асоціативні, образні, композиційно-структурні, стилістичні
та ритмоутворювальні [2, с. 78]. До граматичним засобів належать сполучники, сполучні слова й вирази, дейктичні засоби, дієприкметникові звороти; до логічних – прислівники, перерахування; в основі асоціативних лежать ретроспекція,
конотація, суб’єктивно-оцінна модальність; до стилістичних – повторювані в тексті елементи (найбільш яскраві приклади
в поезії – паралелізм і хіазм); до ритмоутворювальних – рима, метр.
Як і у випадку з емфатичними функціями синтаксису, усі перераховані вище засоби когезії можуть бути використані в
різного роду художніх текстах, проте цілком очевидним є ті особливості когезії, які найбільш виразно проявляються саме
в поезії. До них належать такі засоби:
Стилістичні. Повтори одних і тих же елементів хоча й використовуються в художній прозі, найбільш яскраво виражені саме в рамках структури паралельного вірша, представленого парафразами біблійної поезії в тарґумах, а також у
хіастичній побудові паралельних рядків.
Ритмоутворювальні. Ритм використовується і в нарративному художньому дискурсі (в особливому значенні – у так
званій ритмизованій прозі), проте не так інтенсивно, як у поезії, де він є одним із основоположних принципів побудови
тексту [3, с. 103–114].
Про специфіку когезії в поетичному дискурсі Гальперін зазначає, що «логічні та стилістичні види когезії в тексті,
особливо в поетичному (курсив наш – Д. Ц.), лежать на поверхні» [2, с. 77]. Розглядаючи це твердження як методологічну
установку, аналізуємо когезію в нашому дослідженні на двох рівнях:
1. На рівні структури речення.
2. На рівні поетичного тексту як цілісного утворення.
Наш аналіз когезії на граматичному рівні охоплює весь спектр з’єднання семантичних компонентів у словосполученні
й реченні, включно з випадками, які є загальними і для прози, і для поезії. Однак, особливу увагу ми приділяємо тим різновидам граматичної когезії, які характерні для емфатичних конструкцій загалом і для поетичного дискурсу зокрема: еліпсиси,
аппозиції, емфатичне дублювання прийменників, впливу діалектних і просторічних форм на способи поєднання слів та ін.
Когезію в поезії ми досліджуємо на рівні дискретних одиниць та їх зчленування в єдину тканину поетичного тексту.
Вивчення синтаксису в цьому випадку виходить за межі речення і розглядає макросинтаксичне структурування тексту.
Аналізу підлягає також функціонування певних синтаксичних структур в окремих різновидах поетичного дискурсу (наприклад, іменні речення SnP-типу в гімнологічному дискурсі, складні речення з кількома підрядними означальними – у
споглядальному дискурсі і т.д.).
З поняттям когезії тісно пов’язана категорія континууму (лат. сontinuus – «той, що триває», «безперервний») – послідовність і зв’язність розкриття подій, образів, метафор у часі й просторі. Унікальність континууму художнього тексту в
цілому полягає в тому, що він зазвичай заснований «на порушенні реальної послідовності подій», і являє собою переплетення часових планів оповіді [2, с. 87]. У поетичному дискурсі ця особливість художнього континууму проявляється ще
більш виразно: навіть у віршах з оповідним сюжетом основна канва подій часто переривається алюзіями на інші історії зі
своєю власною сюжетною лінією, цитатами із священних текстів, чи «спогадами» про минувшину.
Континуум, за Гальперіним, – це насамперед категорія тексту, а не речення: він не може бути реалізований у реченні,
оскільки там немає розгортання думки [там само, с. 92]. Багато в чому континуум тісно переплетений із поняттями композиції й архітектоніки тексту,5 проте не тотожний їм. З цієї причини аналіз побудови континууму тексту сполучений із
композиційним аналізом поетичного твору.
2. Зв’язність поетичного тексту: приклади.
Куплет паралельного вірша. Спочатку подамо найбільш виразне семантико-синтаксичне членування в парафразах
біблійної поезії в тарґумах на прикладі уривка з Пісні біля Моря (TgOnq Вих. 15:8):
За словом уст Твоїх помудрішали води,
стіною стали потоки,
загусли безодні в серці моря.

Смислова завершеність уривка стає очевидною з а) семантичного та структурного паралелізму поетичних рядків;
б) перифрастичного лексичного повтору; в) загальної теми фрагмента.
зміну теми дискурсу (курсив наш – Д.Ц.)» [12, с. 377]. В нашому корпусі поетичних творів таку функцію у нарративному та
).
діалогічному дискурсі виконують деякі сполучники (наприклад, ) та прислівники (наприклад,
3
І. Гальперін пропонує розглядати асоціації як «зближення уявлень, які не можна вкласти в звичні часові, просторові,
причинно-наслідкові (каузальні) та ін. логіко-філософські категорії» [2, с. 80].
4
Одна з найбільш відомих форм образної когезії – розгорнута метафора. Цей стилістичний прийом може розвивати
повідомлення всередині надфразної єдності або, інтегруючи весь твір, може з’єднувати в одне ціле два паралельні повідомлення»
[там само, с. 80].
5
Відмінність між термінами «композиція» й «архітектоніка» продемонстровано в статті Е.С. Бердник «Кореляція понять
«композиція та архітектоніка» в літературознавстві» [1]. Автор, виходячи з визначення архітектоніки у М. М. Бахтіна, формулює
відмінність між ними таким чином: «Завданням композиції є поєднання компонентів у художньо-естетичне ціле, тобто композиційний
аналіз повинен довести єдність тексту (твору) як неподільного цілого, що забезпечують усі рівні його організації»; що ж стосується
архітектоніки, то «вона являє собою ціннісну структуру естетичного об’єкта, яка визначає вибір композиційної форми».
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Семантичний паралелізм: усі три рядки по-різному говорять про одну й ту ж подію – води Очеретяного Моря стали
стіною, щоб пропустити синів Ізраїлю. При цьому семантичний паралелізм виражений у паралелізмі синтаксичної структури AVS || VAS || VSA, у якій А, V і S представляють ряди ідентичних за змістом і синтаксичною функцією елементів:
А: за Словом уст Твоих || стіною || в серці моря
V: мудрими стали || стали || загусли
S: води || потоки || безодні
Адвербіальні звороти (А) паралельні один одному в усіх трьох рядках, а дієслівні присудки (V) і підмети (S) ще й
синонімічні за значенням, представляючи собою зразки стилістичних засобів когезії – перифрастичного повтору лексем.
Загальний сенс фрагмента, що складається з трьох рядків,– чудо морських вод, які розступилися.
При цьому варто зазначити, що, крім лексичної когезії, у цьому уривкові є найхарактерніший для паралельного віршування тип когезії міжрядкової –безсполучниковий зв’язок між рядками-реченнями, що забезпечує особливий ритмічний
ефект і емоційну експресивність. Континуум тексту здійснюється через розкриття основної події, яка об’єднує куплети
в одній темі – прославлення Бога за чудо переходу через Очеретяне Море. Він втілений у цьому поетичному тексті за
допомогою всіх відомих засобів когезії – синтаксичних, логічних, асоціативних, образних, композиційно-структурних і
стилістичних.
Лінійний піют. Докласична поезія становить найбільш складний із аналізованих нами типів віршування з огляду на
відсутність чітких стандартів структури вірша (загальні характеристики: акровірш, стопа-колон і нерегулярна рима), а
власне дискурсивний аналіз ускладнений ще й тим, що континуум тексту тут досить часто включає різні подієві плани
без належної когезії між фрагментами.
( )אПокоряйтеся словами владик, князів і царів
( )בу зобов’язанні перекладати Десять Заповідей усно!
( )גСила Його відкрилася їм у вогненних колісницях і конях полум’яних.
( )דВін дав їм знання в третьому місяці Сивані.
( )הЯ вознесений був у час, призначений Древнім Днями, до престолів;
( )וі левіти з-поміж вас були обрані, щоб спалювати фіміам і жертви.
( )זЯ тремтів і наляканий був, і обличчя моє змінювалося в кольорі;
( )חМої стегна ослабли, і дух тремтів, – підняти покривало [я не смів].
З погляду дискреції тесту цей уривок можна розділити на три частини:
• Рядки א- – בзвернення до читців-метургеманів,, що складає одне речення, розбите на 4 ритмічні одиниці-колони по
2 в кожному рядку; маркери рядків – акровірш на початку рядка і рима
наприкінці; з наступними фрагментами він
пов’язаний лише дистантною (слово
«заповіді» в рядку  )פта образною (образ Тори як оздоблення з 613 прикрас у рядку ס, заповідей як «жезлів чистоти» в рядку  )פкогезією.
• Рядки ג- – דподії місяця Сивана: одкровення «сили Його» і дарування «знання»; два рядки – це два незалежні речення,
не пов’язані синтаксично, і за змістом співвідносні лише віддалено (когезія асоціативного типу); континуум тексту являє
собою переплетення різних подієвих планів, об’єднаних загальним часовим контекстом (місяць Сиван).
• Рядки ה- – חособистий досвід сходження пророка на гору Синай: описані емоційні переживання Мойсея, проте рядок
 וвипадає з загальної канви оповіді, представляючи нібито «раптом згаданий» факт обрання левітів теж у місяці Сивані
(Вих. 32: 26- 29), не зовсім уміло введений автором у монолог пророка. Синтаксично всі 4 рядки цього уривка – це самостійні речення, які можна інтерпретувати як частини двох складних речень (див. пунктуацію в перекладі).
Крім того, когезія цих фрагментів тексту здійснена й ритмоутворювальними засобами (використовуємо термін
І. Гальперіна) – діленням поетичних рядків на колони і стопи, римою
й акровіршем. Континуум тексту при цьому
забезпечують ще й загальні просторово-часові рамки, які об’єднують різні події та образи, – одкровенням на горі Синай
у місяці Сивані. Отже, у тексті піюта з’єднуються образи нагороди тих праведників, які дотримувалися заповідей Тори
після передбаченої пророком Даниїлом влади «чотирьох звірів» (рядки כ-)ס, образи заповідей як намиста з дорогоцінних
каменів і «жезлів чистоти» (ע-)פ, тут же змінюваних епізодом згоди ізраїльтян їх виконувати (צ-)ק, і на завершення піюта
– низка образів, які оспівують перебування Бога в Ізраїлі (ר-)ת.
Наведений вище приклад належить до гімнологічного різновиду поетичного дискурсу. Наш наступний приклад – із
докласичної поеми з нарративним поетичним дискурсом (сюжетний піют). Зазвичай, для цього типу поезії характерний
більш чіткий розподіл на завершені за змістом фрагменти. Сюжет поеми – три отроки перед царем Навуходоносором,
який змушує їх до ідолопоклонства (Дан. 3), ми приводимо лише два фрагменти з рефренами, що їх супроводжують.
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
(« )אПідіть же, уклоніться моєму ідолу, несучи пальмові гілки» – сказав їм Карлик.6
(« )אПодивіться, що я зробив для вас тих, хто ще на Сіоні:
( )אя спустошив місце шлюбного чертогу вашого Господа!»

Рефрен: «Є у нас Заступник, Ім’я якого не дрімає!» – закричали вони втрьох.
(« )בНа Отця нашого Вишнього надію покладаємо ми!» – сказав Хананія.
(« )בВід юності ми покладаємося на Того, Хто на небесах!» – сказав Мішаель.
(« )בЗаради Нього ми спалені будемо, але не зречемося Його!» – сказав Азарія.
Рефрен: «Ми не зречемося, і не буде по-твоєму!» – закричали всі втрьох.
Такий тип віршування в нашій роботі ми називаємо квазістрофічним. Фрагментація поетичного тексту досягнута тут
як зовнішнім маркуванням меж завершеного за змістом уривка, так і внутрішньою синтаксичною когезією.
До зовнішнього маркування належать: а) позначення за допомогою однієї і тієї ж букви акровірша рядків, що складають єдине смислове ціле; при цьому їх кількість уніфіковано – про три рядки в кожній квазістрофі; б) рефрен після кожного такого уривка (використовується один і той же після слів Карлика, і після відповіді Отроків); в) кожен уривок являє
собою цільний фрагмент діалогу – мова Навуходоносора і відповідь Отроків.
До внутрішнього зчленування фрагмента можемо зарахувати таке: а) побудова рядків усередині фрагмента за однією й тією самою моделлю – речення-рядок; б) наявність засобів граматичної когезії, у нашому випадку це займенники
«ви», «ваш», що стосуються спільного антецедента; дієслова 1-ї особи однини і займенниковий суфікс 1-ї особи однини у
фрагменті  ;אдієслова 1-ї особи множини в кожному з 3-х рядків у фрагменті ב, займенниковий суфікс 3-ї особи однини в
кожному рядку, що належить до одного й того ж антецедента.
Композиція поеми складається з 22-х таких фрагментів, у яких діалог між Карликом і трьома отроками завершується
розповіддю про диво визволення останніх із вогняної печі. Завдяки цьому, континуум тексту реалізується на структурнокомпозиційному рівні.
Таким чином, можемо відзначити найбільш важливі особливості формування синтаксичної зв’язності поетичного тексту, враховуючи специфіку досліджуваної нами літургійної поезії.
• Дискретність виявляється на рівні основних структурних одиниць поетичного тексту – куплету й строфи (= абзац у
прозовому тексті). Більш проблемним є визначення завершених за змістом і структурно частин тексту в докласичній поезії, де переважає лінійний тип вірша. У цьому останньому випадку композиційні блоки поетичного тексту виділяють на
підставі змісту та синтаксичної цілісності фрагментів.
• У поетичному тексті можна використовувати всі ті ж способи когезії, що і в інших; до характерних для поезії особливостей когезії належать, насамперед, її стилістичні та ритмоуворювальні різновиди. Стилістичні засоби найбільш
яскраво виражені в паралельному вірші та хіазмі, а ритмоутворювальні – у класичній літургійній поезії.
• З огляду на насиченість поезії образами й метафорами в умовах складної і компактної ритміко-синтаксичної структурованості, континуум забезпечує інтенсивне залучення найрізноманітніших засобів когезії. При цьому створюється
максимум можливостей для перетину сюжетних ліній, асоціацій, алюзій під час переплетення часових планів.
Загалом можемо відзначити, що ті ж особливості співвідношення синтаксису й поетичної образності, які виявляються на рівні поетичного рядка, формують і поетичний текст у цілому, створюючи континуум поетичного твору. На рівні
єдності структурно-композиційних компонентів поетичного твору події та образи набувають найбільш виразного смислового й емоційного втілення.
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«Карлик» (арам.
) – зневажливе прізвисько царя Навуходоносора в єврейському фольклорі (див. мідраш Песікта
– «Навух», тобто «низький», «принижений»
Раббаті 31), семантично пов’язане з іншим умисним спотворенням його імені
«Навуходоносор».
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ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ РАКУРС ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ:
ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто лінгвосинергетичний потенціал дослідження системи англійської мови в діахронічному
аспекті. У теоретичній частині розвідки проаналізовано різні напрями в галузі синергетики і сучасної лінгвосинергетики. Описано принципи синергетичного розуміння еволюції систем. На окремих прикладах різних мовних рівнів
показано хаотичні (флуктуаційні) процеси в системі англійської мови в діахронії.
Ключові слова: лінгвосинергетичний потенціал, лінгвосинергетика, хаотизація, англійська мова, діахронічний
аспект.
LINGVOSYNERGETIC FOCUS OF RESEARCH OF ENGLISH: DIACHRONIC ASPECT
The article discusses the lingvosynergetic potential of study of English in the diachronic aspect. In the theoretical part of
the paper we analyze different areas in the field of synergetics and modern lingvosynergetics, which is divided into synergetics
of text, synergetics of discourse, synergetics of translation, synergetics of speech deviations, synergetics of idiolect, synchronic
lingvosynergetics, diachronic lingvosynergetics.
The definition of the term «synergy» and basics of evolution of synergetic systems are highlighted in the paper. Specific
examples of chaotic (fluctuation) processes in the English language in diachrony at the phonetic, morphological, lexical,
syntactic levels are analysed.
The analysis of numerous examples of different levels in the diachronic aspect confirms the hypothesis of the authors cited
in the article, that «a chaotic» system of a language is a social-biological mechanism of human cognitive activities, which is
characterized by a chaotic organization, supercomplexity and self-organization.
In terms of the prospects for further research in the field of lingvosynergetics it makes sense to take into consideration the
fact, that the theory of «emergentism» of a chaotic language system in contrast to the theory of «acquisition» of a language system has come into being recently, and therefore it is one of the most popular in the mainstream of interdisciplinary studies. Its
main goal is to explain the emergence of the natural processes of a human language in the field of phylogenesis and ontogenesis.
Therefore, in our opinion, it is particularly relevant to study typological universals of a diachronic development of a language system at each stage of the synergetic chain: the movement of an open system to the attractor (a state of relative equilibrium) – the emergence of chaos (fluctuations) – the approach to the point of differentiation (bifurcation) – the emergence
of dissipation (scattering) – movement towards the attractor.
Keywords: lingvosynergetic potential, lingvosynergetics, chaos, the English language, diachronic aspect.
ЛИНГВОСИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАКУРС ИССЛЕДОВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассматривается лингвосинергетический потенциал исследования системы английского языка в диахроническом аспекте. В теоретической части работы проанализированы различные направления в области синергетики и современной лингвосинергетики. Описаны основы синергетического понимания эволюции систем. На отдельных примерах
разных языковых уровней описаны хаотические (флуктуационные) процессы в системе английского языка в диахронии.
Ключевые слова: лингвосинергетический потенциал, лингвосинергетика, хаотизация, английский язык, диахронический аспект.

Сутність лінгвістики за останні десятиліття значно змінилася. На перший план виходить різноманіття підходів до вирішення проблем, що відносяться до розряду невичерпних, а також звернення лінгвістів до питань, які апріорі не можуть
знайти однозначної відповіді.
З появою і затвердженням синергетики як науки про самоорганізацію складних систем відбувається корекція методологічних принципів дослідження динамічних систем різної природи, зокрема, у мові.
Фундаментальні питання синергетики розроблені в наукових працях філософів В. І. Аршинова, В. Г. Буданова,
O. М. Князєвої, Г. Хакена; Д. С. Чернавського, фізиків Б. П. Безручко, Т. Ф. Єлсукової, В. С. Іванової, С. П. Курдюмова,
В. Є. Паніна; математиків: О. Б. Потапова, Л. М. Феофанової, а також філологів В. М. Базильова, І. А. Герман, Т. І. Домброван, Н. Л. Мишкіної, Р. Г. Піотровського, В. А. Піщальникової, та багатьох інших.
Мета цієї статті – проаналізувати різні напрями досліджень у галузі синергетики і лінгвосинергетики, розглянути
приклади хаотизації (флуктуаціі) системи англійської мови з позицій діахронічної лінгвосинергетики.
Термін «синергія» (від грец. Συνεργία – співробітництво, спільна дія, взаємодія і т.п.) має на увазі «злиття енергій»,
оскільки еволюція системи здійснюється при взаємодії всіх елементів, наскільки б малою не здавалася їх участь у спільному функціонуванні системи.
В. Г. Буданов пропонує 7 основних принципів синергетики: два принципи Буття і п’ять Становлення. Два структурних
принципи Буття: I – гомеостатичність, II – ієрархічність. Вони характеризують фазу порядку, стабільного функціонування
системи, її жорстку онтологію, прозорість і простоту опису.
П’ять принципів Становлення: III – нелінійність, IV – нестійкість, V – незамкнутість, VI – динамічна ієрархічність,
VII – спостережуваність. Вони характеризують фазу трансформації, оновлення системи, проходження нею послідовних
етапів: шляхом загибелі старого порядку, хаосу випробувань альтернатив і, нарешті, народження нового порядку [1, с. 49].
Вихідний постулат синергетики – це ідея про принципову можливість спонтанного виникнення порядку та організації
з безладдя в результаті внутрішньосистемної самоорганізації та обміну із зовнішнім середовищем.
Засади синергетичного розуміння еволюції систем О. В. Пономаренко описує наступним чином [6, с. 133]. Складна незамкнута система рухається до аттрактору (сфери найбільш упорядкованого стану), перебуваючи в якийсь момент у стані
відносної рівноваги, який визначають параметри порядку – фактори, що управляють її функціонуванням.
© О. В. Бабенко, 2015
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Поступово динамічні процеси усередині системи і сигнали із зовнішнього середовища порушують рівновагу і призводять до виникнення випадкових хаотичних коливань (флуктуацій), які, посилюючись, можуть так впливати на систему,
що вона наближається до точки розгалуження (біфуркації) – моменту вибору подальшого шляху. У цій точці будь-який
сигнал може бути поштовхом до розвитку системи в тому чи іншому (не завжди кращому) напрямку. Чинячи опір дезорганізуючим тенденціям, система позбавляється надлишків речовини, енергії або інформації: відбувається їх розсіювання
(дисипація) у зовнішнє середовище, а також приплив ресурсів ззовні, що сприяє упорядкуванню системи. У підсумку в
результаті комплексної нелінійної взаємодії і взаємопосилення різних компонентів у ній виявляються спонтанні властивості, характерні не для окремих елементів, а для системи як цілого. Система вибирає подальший шлях еволюції і переходить на якісно новий рівень організації, де параметри порядку теж так чи інакше перетворюються, а описаний механізм
саморозвитку запускається знову. Інакше система зруйнується.
Використання принципів та методології інших наук вимагає серйозного осмислення під час їх впровадження в лінгвістику.
Лінгвосинергетика, що виникла як міждисциплінарний напрям у вивченні мови з використанням категоріального апарату і методів синергетики, визначається як один з методологічних підходів до опису динамічного простору мови, що являє
собою послідовну зміну в часі станів мінливої мовної мегасистеми [2, с.98]. Лінгвосинергетика переживає момент становлення. Так, можна виділити два об’єкти дослідження: мовлення / мовленнєву діяльність і безпосередньо мову. У першому
випадку виділяють наступні напрямки: синергетику тексту (К. І. Білоусов, Г. Г. Москальчук, О. І. Глазунова), синергетику
дискурсу (М. Ф. Алефіренко, О. Ю. Муратова, Л. С. Піхтовнікова, О. В. Пономаренко), синергетику перекладу (Л. В. Кушніна), синергетику мовленнєвих девіацій (В. Є. Пашковський), синергетику ідіолекту (О. О. Семенець), у другому випадку
– виділяють синхронічну лінгвосинергетику (С. Л. Єникеєва) і діахронічну лінгвосинергетику (Т. І. Домброван) [3, с. 27].
На окремих прикладах опишемо флуктуаційні процеси в системі англійської мови на протязі її історії. Прийнято
вважати, що англійська мова пройшла три етапи у своєму розвитку під впливом інтралінгвістичних і екстралінгвістичних
факторів: англосаксонський (450-1066), середньоанглійський (1066-1500) і новоанглійський (з 1500 до нашого часу). Змінам в більшій чи меншій мірі піддавалися всі рівні мови: фонемний, морфемний, лексичний, синтаксичний.
Опишемо хаотичні (флуктуаційні) процеси на фонемному рівні. Так, в давньоанглійський період відбувалися численні
розколи, злиття, мутації, кількісні та якісні зміни голосних і приголосних.
Ситуація ускладнювалася тим, що англо-сакси використовували кілька діалектів: уессекський, кентський, мерсійський, нортумбрійський. Всі історичні зміни – тривалі та поступові процеси. Завдяки відкритим законам Грімма (перший
загальногерманський зсув приголосних) і Вернера пізніше вдалося систематизувати всі мовні явища. Однак хаотичні
процеси проявляються з новою силою в середньоанглійський період (період норманського завоювання), у результаті яких
відбуваються якісні зміни.
1) деякі процеси, що почалися в давньоанглійський період, були завершені в середньоанглійському, зокрема, утворення нових звуків [ʧ] [ʃ], [ʤ], пізніше [ŋ], [3];
2) маятникові рухи голосних (Germanic ɑ Old English æ Middle English ɑ);
3) виникнення нового нейтрального звука [ə];
4) наявність великої кількості неасимільованих звуків у результаті запозичення давньофранцузьких слів;
5) випадання окремих букв в словах, наприклад, n – OE mann > ME man; h – OE hlæfdige > ME ladi («lady»), OE hnecca
> ME necke («neck»), OE hræfn > ME raven; OE hlaford, hlæfdige, heafod, hæfde >ME lord, ladi, hed, hadde («lord,» «lady,»
«head,» «had»), але OE heofon, hræfn, dreflian > «heaven,» «raven,» «drivel» – яскравий прояв хаотичності системи); випадання -n в багатьох дієслівних формах – OE cuman > Modern English come, у присвійних прикметниках «my» (OE min >
ME mi) і «thy» (OE þin > ME þi), але seen, gone, taken; mine – ще один прояв хаотичності;
6) лабіалізовані голосні [y], [y:] зникли в середньоанглійському періоді, будучи замінені на різні флуктуаційні варіанти в діалектах, наприклад, OE fyllan – ME (Kentish) fellen, (West Midland and South Western) fullen, (East Midland and
Northern) fillen – NE fill.
7) наголос у словах починає виконувати змісторозпізнавальну функцію та інші.
Приклади хаотизації прослідковуються на морфологічному і лексичному рівнях. Так, у ранньоновоанглійський період
поряд зі старими формами займенників у називному відмінку hi (he, ha), родовому відмінку here, орудному відмінку hem
з’явилися нові форми they, them, their – видозмінені форми скандинавських займенників, які поширювалися поступово з
півночі на південь.
У східно-центральному діалекті в ранній пам’ятці «Ormulum» регулярно вживається þeᵹᵹ (they). У Чосера називний
відмінок завжди наведено у запозиченій формі. В орудному відмінку у автора зустрічається стара форма hem. Надалі, в
лондонському діалекті, затверджується them; на півдні стара форма ‘em досі зберігається в місцевих діалектах. Фіксація
наголосу на першому складі німецьких слів привела до редукування закінчень, а згодом до їх втрати, особливо це простежується в знаменних частинах мови. Поступово зменшилася група іменників, що утворюють форму множини на -n. Проте
дотепер зустрічаються форми oxen, brethren, а в низці діалектів збереглися форми множини на -n таких слів, як shoe, flea,
pea, tree – shoon, flean, peasant, treen [4, с. 110].
Що стосується семасіологічних флуктуацій, то прослідковувалися наступні процеси. Було поширене таке явище, як конфлікт синонімів, яке проявлялося в тому випадку, коли абсолютний синонім споконвічно англійського слова, запозичений
з інших мов, закріплювався в цьому значенні. Наприклад, в давньоанглійській мові слово «tide» було полісемантичним і
означало «time», «season», «hour». Коли французькі слова «time», «season», «hour» були запозичені в англійську мову, вони
витіснили слово «tide» у всіх цих значеннях. Серед випадків семантичної генералізації слова – прикметник «ready», похідне
від дієслова «to ride», означало «бути готовим до їзди», пізніше поступово набуло значення «бути готовим до всіх справ».
На синтаксичному рівні проаналізуємо способи передачі майбутнього часу в давньоанглійській мові. У цей період
майбутній час виражався головним чином за допомогою теперішнього часу. Так, у перекладах Ельфріка латинська форма
майбутнього часу amabo передавалася за допомогою форми теперішнього часу: Ic lufiᵹe tō dæᵹ oððe tō merᵹen «Я полюблю
сьогодні або завтра». Одночасно значення майбутнього часу могло бути передано за допомогою модального складеного
присудка. Як правило, в цьому випадку виступали модальні дієслова sculan і wilan у поєднанні з інфінітивом, однак і складений присудок з іншими модальними дієсловами (cunnan, durran, mōtan, maᵹan) також міг передаватися поряд з основним
модальним значенням і відтінком майбутнього часу [4, с. 111].
Суперечливість у вираженні майбутнього часу зберігається і нині. Наведемо приклади, кожен з яких відноситься до
майбутнього часу:What will he do? What are you going to do? What is she doing? What are you having? I’ll have coffee. We are
going to travel by plane. We are about to leave.
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Отже, аналіз численних різнорівневих прикладів в діахронічному аспекті підтверджує гіпотезу цитованих у нашій роботі авторів, що «хаотизація» в системі мови є соціально-біологічним механізмом комунікативно-пізнавальної діяльності
людини, який вирізняється хаотичною організацією, надскладністю і самоорганізацією.
Що стосується перспективи подальших досліджень у сфері лінгвосинергетики, то необхідно відзначити, що теорія
«виникнення» хаотичної мовної системи (emergentism), на відміну від теорії «засвоєння» (acquisition), виникла нещодавно. Її основна мета – пояснити процеси виникнення природної людської мови як у філо-, так і в іонтогенезі [5, с. 71]. У
зв’язку з цим, на наш погляд, особливо затребувані дослідження типологічних універсалій діахронічного розвитку мовної
системи на кожному з етапів синергетичного ланцюга: рух незамкненої системи до аттрактору (стану відносної рівноваги) – виникнення хаотизації (флуктуацій) – наближення до точки розгалуження (біфуркації) – виникнення дисипації
(розсіювання) – знову рух до аттрактору.
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ВИРАЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ВІДНОШЕНЬ
ЗА ДОПОМОГОЮ ДІЄСЛІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
У статті розглядаються дієслова з просторовою семантикою як один із засобів вираження просторовості у
сучасній німецькій мові. Зроблено спробу класифікувати ці дієслова на основі їх семантичної структури та простежити її вплив на семантику речення. Надаються рекомендації щодо використання цієї класифікації при вивченні
німецької мови на старших курсах.
Ключові слова: просторові відношення, дієслова з просторовою семантикою, класифікація дієслів з просторовою семантикою.
EXPRESSING OF SPATIAL RELATIONS WITH THE HELP OF VERBS IN MODERN GERMAN LANGUAGE
The article deals with one of the modern approaches to the investigation of verbal semantics in modern German, in particular in relation to verbs with the spatial semantic. The attempt is made to classify these verbs according to their semantic
structure and to follow their influence on the sentence semantics. The recommendations are given for the usage of this classification while studying German in high school. Despite the held investigation of the means of space expressing, this problem is
very actual in this time with the point of view to functional approach to the study of language facts. We have made the attempt
to divide the verbs of the semantic group «location in the space» on the basis of their semantic structure into some groups: to
locate somewhere in the some territory or in the place; to locate near some objects; to locate round some objects; to locate
indirect or angularly; to locate out of the line of location; to locate hanging over something or from something; to locate with
the stream; to locate marking off something. The semantic structure of the verbs of each group and its influence on the syntax
of the sentence are analyzed, these verbs are observed from the position static/dynamic. These recommendations can be used
by students while studying German language.
Key words: spatial relations, the verbs with the spatial semantic, the classification of the verbs with the spatial semantic.
ВЫРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ГЛАГОЛОВ В СОВРЕМЕННОМ
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматриваются глаголы с пространственной семантикой как одно из средств выражения пространства в современном немецком языке. Сделано попытку классифицировать эти глаголы на основе их семантической структуры и проследить её влияние на семантику предложения. Рекомендовано использовать эту классификацию в процессе изучения немецкого языка на языковых факультетах.
Ключевые слова: пространственные отношения, глаголы с пространственной семантикой, классификация глаголов с пространственной семантикой.

У картині світу, яка знаходить своє відображення у мові, категорія просторовості займає одне з центральних місць і є
логічно вихідною при формуванні інших категорій, пов’язаних з антропоцентричною сферою, у якій поєднуються подійні
сфери реальної дійсності, особливості ландшафту, численні параметричні характеристики предметів, що своєрідно відображені в мові. Ця категорія заслуговує на увагу як через частотність вживання її виразників, так і через функціональне
навантаження (охоплює як статичні координати предметів та їхніх ознак, так і динамічні характеристики, пов’язані з переміщенням у просторі). Незважаючи на те, що дана проблема неодноразово висвітлювалась у лінгвістичній літературі, як в
працях з загальних питань синтаксичної семантики (Ф. Брюло, Ч. Філлюр, Ю. Апресян, В. Богданов), так і в спеціальних дослідженнях (М. Всеволодова, А. Смирницький, Є. Кржижкова, Б. Наумов та ін.), вона продовжує залишатись актуальною.
Метою даної статті є спроба класифікувати дієслова, що виражають просторові відношення у німецькій мові на основі їх семантичної структури, дослідити їх зв’язки у реченні з метою ефективнішого оволодіння ними.
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Слід зазначити, що при вивченні німецької мови як іноземної мовні засоби вираження просторовості розглядаються як
правило не системно, а розрізнено. На нашу думку, доцільніше було би, особливо для студентів старших курсів, системно
розглянути дієслова з просторовим значенням, дослідити їх семантичну структуру та її вплив на синтаксис речення.
Аналіз індивідуальних лексичних значень дієслів кожної із підгруп семантичної групи «розташування в просторі» свідчить про те, що в них можна також встановити певну ієрархію від дієслів з основною семою «розташовуватись, знаходитись» до дієслів з семою «місце розташування» на периферії їх смислової структури, тобто виділити у них ті семантичні
компоненти, які обумовлюють різні модифікації значення «місце розташування». Основою такого виділення є положення,
згідно якого значення слова, в якому фіксується мисленнєве відображення явищ і об’єктів реальної дійсності, може бути
представлене як сукупність сем, які відділяють його від значення інших слів і відображають ті властивості об’єктів, які вони
позначають, і які в нашій свідомості відрізняються одна від одної [2, с. 14]. Завдання встановлення додаткових семантичних
компонентів вирішується через семне «накладання» близьких за значенням слів. При цьому виявляється залишок, завдяки
якому розрізняються значення досліджуваних дієслів і який інтерпретують як диференційну ознаку – сему [3, с. 260].
Інваріантною ознакою всієї групи є семантичний компонент «розташовуватись в певному місці або відносно інших
предметів чи об’єктів реальної дійсності». Дієслово «sich befinden» є основним для всієї групи, будучи стилістично нейтральним, воно має широку амплітуду сполучуваності: «будь-що може знаходить будь-де».
Розглянемо кожну підгрупу детальніше.
1. Розташовуватись де-небудь на певній території, або в якомусь місці: ankern, sich aufhalten, sich ausbreiten, sich
ausdehnen, bleiben, sich erstrecken, lagern, liegen, parken, reichen, stehen, unterkommen, sich verstecken, sich ziehen. Як показує аналіз текстів сучасної німецької мови, дієслова liegen та stehen часто вживаються у значенні «sich befinden», тобто
замінюють це дієслово, що пояснюється словниковим тлумаченням їх значення: stehen – «sich an einer Stelle, einem Ort
befinden»; liegen – «sich befinden, sein». Вони характеризуються високим ступенем статичності, але мають ще одну сему
«спосіб розташування», яка відрізняє їх від інших дієслів цієї підгрупи. Словникове тлумачення дієслова sich befinden
містить дієслово sich aufhalten, якому властива сема «розташовуватись в якомусь місці»: sich aufhalten – «an einem Ort sein,
bleiben, verweilen». Дієслова bleiben і verweilen, які пояснюють дієслово sich aufhalten мають опосередковано таким чином
сему «місце розташування»: bleiben – «Ort oder Lage nicht verändern»; verweilen – «sich aufhalten». Дієслова sich aufhalten,
bleiben i verweilen об’єднує те, що суб’єктну позицію займають лише ті іменники, або займенники, які називають особу,
тобто живу істоту, людину. Такі дієслова як ankern і parken також опосередковано, через словникове тлумачення, набувають значення «місцерозташування», але вони визначаються вузькою семантикою, суб’єктну позицію можуть займати
іменники, що називають транспортні засоби – сухопутні (parken) та водні (ankern): parken – «mit dem Kraftfahrzeug halten,
hinstellen, stehenlassen»; ankern – «das Schiff mit Anker festmachen, vor Anker liegen, mit Anker festgemacht sein». До цієї ж
підгрупи дієслів можна віднести дієслова з диференційною семою «місцерозташування» та додатковою семою «протяжність»: sich ausbreiten, sich ausdehnen, sich erstrecken, reichen, sich ziehеnen, які в тлумачних словниках пояснюються одне
через інше, що уможливлює їх віднесеність до одного синонімічного ряду і характеризуються обмеженою семантикою,
тобто актантом справа можуть бути іменники, що називають предмети, які мають протяжність.
2. Розташовуватись навколо будь-якого предмета: umgeben, umringen, einrahmen, ergreifen, erfassen. Основним дієсловом є umgeben, яке є стилістично нейтральним, часто вживаним, характеризується широкою семантикою і в тлумачних
словниках входить до пояснення інших слів даної підгрупи: umgeben – «von allen Seiten einschließen, in die Mitte nehmen»
umringen – «von allen Seiten umgeben»; einrahmen – «umgeben, umrahmen». Дієслова erfassen та ergreifen. Вони характеризуються обмеженою сполучуваністю і виражають просторові значення вони при умові, якщо актантом зліва є іменники,
що називають абстрактні поняття або полум’я: ergreifen – «fassen, erfassen»; erfassen – «ergreifen».
3. Розташовуватись поблизу чого-небудь: grenzen, angrenzen, begrenzen, stoßen, hinausgehen, heranrücken, herantreten,
sich nähern. Центральним дієсловом цієї підгрупи є дієслово grenzen –«an nächsten Nachbar sein». У словникових статтях значення дієслова angrenzen та begrenzen тлумачаться дієсловом grenzen: begrenzen – «die Grenze bilden, angrenzen»;
аngrenzen – «eine gemeinsame Grenze mit etwas haben». До цієї підгрупи відносяться також дієслова, у яких сема «місцерозташування поблизу чого-небудь» знаходиться на периферії їх значення, але її можна визначити в контексті: heranrücken,
herantreten, sich nähern. Вони з одного боку, конкретизують сему «наближення», а з іншого – відсувають на периферію
сему «місцерозташування»: heranrücken – «näher rücken, näher kommen»; herantreten – «näher treten»; sich nähern – «näher
herankommen» До цієї підгрупи можна віднести також і дієслово hinausgehen, яке має значення «напрямок» + «місце розташування»: hinausgehen – «in einer bestimmten Richtung gelegen sein». Як випливає із вищенаведених прикладів, дієслова,
які містять декілька сем «місце розташування» + «наближення», є динамічними, їм притаманна також сема «рух».
4. Розташовуватись непрямо або під кутом: sich kreuzen, überqueren, sich sсhneiden, kreisen, sich schlingen, sich
schlängeln. Центральними дієсловами цієї групи є sich kreuzen, sich schlingen, sich schlängeln, так як їм усім властива диференційна сема «знаходитись під кутом відносно чого-небудь»: sich kreuzen – «überschneiden, überqueren»; sich schlingen
– «kreisförmig oder in Windungen legen»; sich schlängeln – «sich winden». Дієслово sich kreuzen знаходимо в словниковому
тлумаченні дієслова sich sсhneiden – «sich kreuzen». Звідси можна стверджувати, що дане дієслово також відноситься до
цієї підгрупи. Дієслово kreisen має дві семи: «місцерозташування під нахилом» + «рух», включає динамічний компонент
і характеризується обмеженою семантикою: суб’єктну позицію можуть займати іменники, що називають живі істоти або
предмети, які здатні рухатись (транспорт, наприклад).
5. Знаходитися поза загальною лінією розташування: hineinragen, hinausragen, einschneiden, hervorragen, sich abheben,
sich erheben, hervorstehen, hervortreten, яким властива сема «знаходження поза лінією розташування», конкретизована індивідуально-додатковими семами: «місцерозташування» + «напрям вверх»: sich erheben – «sich vom Boden abheben»; sich
abheben – «sich anzeichnen». Суб’єктну позицію при даних дієсловах можуть займати іменники, що називають предмети,
яким характерна така ознака як висота. Диференційна сема «місце розташування» + додаткова сема «вклинювання куди-небудь» властива дієсловам hineinragen, hinausragen, einschneiden: hineinragen (hinausragen) – «länger sein als etwas»;
einschneiden – «schneidend eindringen». Актантами зліва у цих дієсловах є іменники, які називають природні ландшафти
(наприклад, das Meer, die Küste u. a. m).
6. Розташовуватись, звисаючи над чим-небудь або з чого-небудь – hängen, aufhängen, sich hinauslehnen, sinken,
heransinken, sich lehnen, sich beugen, sich neigen, schweben. У смисловій структурі даних дієслів є сема «розташовуючись,
звисаючи над чим-небудь, або з чого-небудь», але вони розрізняються семантикою актантів, як справа, так і зліва. Так,
дієслова hängen відрізняється від дієслова sinken за ознакою статика /динаміка: hängen – «schwebend befestigt sein» (статичність); sinken (herabsinken) – «langsam fallen, niedriger werden» (динамічність).
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7. Розташовуватись своєю течією: fließen, strömen, münden, hineinfließen, hinausfließen, entspringen, vorbeifließen, sich
vereinigen. Основним дієсловом в даній підгрупі можна виділити fließen, так як воно входить до словникового тлумачення
всіх решти дієслів цієї підгрупи. Іншими дієсловам властива ще додаткова сема «напрям» (hineinfließen, hinausfließen,
mänden); «інтенсивність» (strömen) або «виникнення» (entspringen): fließen –«sich fortbewegen (von Flüssigkeiten),
strömen»; strömen – «in großen Mengen fließen»; entspringen – «aus etwas quellen»; hineinfließen – «von (hier) draußen nach
(dort) drinnen fließen»; hinausfließen – «von (hier) drinnen nach (dort) draußen fließen»; münden – «in etwas hineinfließen,
einströmen»; vorbeifließen –«einen Augenblick nebeneinander fließen und dann weiter fließen, vorüberfließen»; sich vereinigen
– «zusammenfließen». Як видно з вищенаведених прикладів, всі дієслова підгрупи «розташовуватись своєю течією» характеризуються динамічністю. Суб’єктна позиція у цих дієслів може займатись лише іменниками, що позначають водойми.
8. Розташовуватись, відмежовуючи що-небудь, мати якесь відмежування: abgrenzen, absperren, abtrennen, absondern.
Усі дієслова цієї групи мають у своїй структурі сему «відмежовувати що-небудь». Основним дієсловом в цій підгрупі є
дієслово abgrenzen, так як воно входить до словникового пояснення всіх решти дієслів даної підгрупи: abgrenzen – «eine
Grenze festlegen, bilden»; absperren – «abgrenzen, abschließen»; abtrennen – «abgrenzen, absondern»; absondern – «abtrennen,
isolieren».
Складна семантична структура кожного дієслова, його індивідуальне значення заставляють враховувати також такі
фактори: по-перше, можливі комбінації двох/трьох диференційних сем, одна з яких є домінуючою,решта – периферійними; по-друге, крім диференційних сем є ще індивідуально-додаткові семи,які враховуються при класифікації. Таким
чином, дієслова по одному компоненту значення об’єднуються в одну групу слів, а по другому – вступають в антонімічні
відносини всередині цієї групи. Цей факт підтверджує те положення, що «синонімічні та антонімічні відношення є різновидами одного явища – семантико-смислових подібностей і розбіжностей», іншими словами, кожні два синоніми є антоніми відносно їх семантичних компонентів, за якими вони розрізняються» [1, с. 32].
Дієслова з просторовою семантикою передбачають обов‘язкове вираження суб‘єкта просторовості. Суб‘єктну позицію можуть займати іменники з різноманітною семантикою, що свідчить про прагнення мови найбільш повно представити об‘єктивний світ. Семантична структура даних дієслів обумовлює обов‘язкове вираження місцезнаходження предмета
(актанта зліва). Ними можуть бути прислівники з семою просторовості чи іменники з прийменниками тощо. Дієслова з
просторовим значенням можуть використовуватись як приклад явища, що включається в кореляцію «лексика-граматика»,
оскільки їх семантична структура визначає склад речення, яке описує ситуацію об‘єктивної реальності «місцезнаходження в просторі».
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КАТЕГОРІЯ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ СЛОВА В ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНИХ СТУДІЯХ
У статті висвітлюється внутрішня форма слова як ономасіологічна категорія та ефективний інструментарій
у зіставно-типологічних дослідженнях, аналізується її роль у процесах номінації на прикладі слов’янських мов.
Ключові слова: внутрішня форма слова, ономасіологічна категорія, похідне слово, процес найменування.
CATEGORY inner form in contrastive typological studies
The article reveals the inner form of the word as onomasiological category and effective tools in contrastive typological
studies, analyzes its role in the nomination on the material of the Slavic languages.
The inner form of the word is treated as a motivational feature that is being «picked out» by speaker’s consciousness
from the semantic structure of generating word and is being served as the basis for the nomination of objects and phenomena.
The inner form of the word is a way of word meaning motivation between a generating and derived word. The inner form of
the word stands for a mental and psychological mechanism that reveals the nature of names, indicates the semantic relations
between generators and derivatives, namely outlines the onomasiological characteristics of words. Being the onomasiological basis for the creation of derivatives and denoting their formal and semantic structure, the inner form of the word allows
research a derivative word as a unit of nomination with unique structure and peculiar functional characteristics.
Analysis of Ukrainian, Russian, Czech and Polish derivative units in the terms of onomasiology reveals common and
distinctive features in their nominative processes, describes the specification of «language and world view» of various nations. Using the inner form of the word like methodological tools in contrastive typological studies enables us to make sense of
complex issues of language «reading» the world by different ethnic groups, and most importantly – to gain valuable material
for further promising interdisciplinary research.
Keywords: innerform, onomasiological category, derivative, nomination process.
КАТЕГОРИЯ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ СЛОВА В сопоставимых типологических студиях
В статье освещается внутренняя форма слова как ономасиологическая категория и эффективный инструментарий в сопоставительно-типологических исследованиях, анализируется ее роль в процессах номинации на примере
славянских языков.
Ключевые слова: внутренняя форма слова, ономасиологическая категория, производное слово, процесс наименования.

Мовознавча наука, починаючи з другої половини ХХ столiттяй на сучасному етапі, характеризується підвищеною зацікавленістю проблемами, що стосуються передусім з’ясування питань функцiонування мовних одиниць i мови загалом
[1, с. 84]. Це дає значний за обсягом теоретичний та емпіричний матеріал для подальших студій, які розширюють об’єкт
класичної лінгвістики й зближують її з іншими науками антропологічної спрямованості. З огляду на вказану тенденцію
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лінгвістичні студії передбачають широке застосування динамічного пiдходу до аналізу мовних явищ, тобтометодологія
динамізму в таких дослідженнях апріорі є визначальною, що зумовлює їхактуальність i значущість.
У системi словотвору динамічний пiдхiд передбачає дослідження й усвідомлення глибинних процесів деривацiї у їх
зв’язку з категорiальною структурою мислення «в рамках цілісності мисленнєво-мовленнєвої дiяльностi як особливого
специфiчного прояву комунiкативної діяльності» [2, с. 4], саме тому цей пiдхiд пов’язуємо з логiко-номiнативним аспектом дослiдження словотвiрних одиниць.
Методологія динамiзму дозволяє розглядати похiдне слово як об’єкт процесуальної iнтерпретацiї, при якiй визначальну роль відіграє власне змiстова сторона мовного знака, що є «опорною базою для пояснення дійсної сутностi будь-якої
мовної форми» [4, с. 6]. Логічно припустити, що дослiдження семантичної сторони деривата як результату ментальномовної творчості має ґрунтуватись на засадах осново центричної дериватологiї, обґрунтованої проф. Ґрещуком В. В., який
особливу увагу звертає на твiрну основу в процесi формування i функцiонування семантики похiдного слова [2, с. 8].
Творення похiдного словав процесі номiнацiйного акту пов’язано з усвідомленим (або ж неусвідомленим) вiдтворенням
характерних особливостей денотатів за посередництва мисленнєво-когнітивних структур мовця, що займають умовно
промiжну ланку мiж денотатом i мовним знаком. Таким чином, тріада «мова – мислення – дійсність» безпосередньо «виявляє себе у процесi семiозису, у знаковому вiдношеннi найменування, де з’єднуються смисл (поняттєвi форми мислення),
iм’я (мовна форма), дiйснiсть (позамовнi об’єкти, що позначаються)» [13, с. 13]. Постає проблема: яким чином дійсність
вiдображається у категорiях мислення, а потім – у значеннях мовних форм.
Можемо стверджувати, що реалiзація завдань такого типу неможлива без застосування поняття внутрiшньої форми
(ВФ) слова, яка визначає тип мотивацiйних вiдношень мiж твiрним i похiдним словом, а також є своєрідною з’єднувальною
ланкою мiж словом i денотатом, який воно позначає.
На сьогодні онтологічна й лінгвістична природа ВФ слова вже знайшла своє ґрунтовне висвітлення в працях О. І. Блінової, Л. А. Булаховського, М. І. Голянич, О. О. Земської, О. П. Єрмакової, Т. Р. Кияка, Н. І. Мігіріної, Б. О. Плотникова,
В. М. Русанівського, О. С. Снітко, В. І. Телії та ін., хочай залишаються дискусійними питання як сутності ВФ слова (і
мови загалом), так й її місця та функцій у системі мови. Зрозуміло, що неоднозначність у трактуванні цього філософськомовного явища зумовлена передусім теоретичною складністю самого поняття ВФ, яке закладено оригінально у вченні
О. О. Потебні, а також, на нашу думку,абсолютизацією чи нівеляцієютих чи тих аспектів ВФ слова в авторських потрактуваннях, які часто зумовлені методологією наукового пошуку та специфікою емпіричного матеріалу.
Загалом ВФ слова розуміємо як мотиваційну ознаку, що «вичленовується» свідомістю мовця із семантичної структури
твірного слова і кладеться в основу найменування предметів та явищ навколишнього світу, які позначаються похідним
словом, тобто ВФ слова також є способом мотивації значення між твірним і похідним словом, який конкретизується цією
ознакою. Отже, ВФ розкриває природу та характер найменувань, указує на смислові відношення (їх природу) між твірним
і похідним, тобто виявляєономасіологічну характеристику слова.
Якщо словотвірна мотивація вказує на предмет (денотат) загалом, то ВФ слова вказує, яка з великої кількості ознак
того чи іншого предмета вибирається свідомістю людини для номінації певного сегмента дійсності і формування семантики новоутвореного мовного знака. Крім того, ВФ слова як обов’язковий елемент у парі «твірне – похідне» конкретизує
словотвірні мотиваційні зв’язки, наділяючи їх значущістю.
Оскільки похідне слово є двобічною одиницею, томоже бути охарактеризоване як з семасіологічного (від форми до
змісту), такй ономасіологічного (від змісту до форми) поглядів. Динамічний підхід передбачає застосування ономасіологічних критеріїв до аналізу семантики похідного слова, зокрема до процесу словотворення. Розглядаючи ВФ як мотиваційну ознаку, що кладеться в основу найменування, вона набуває статусу змістової ономасіологічної категорії, яка
відіграє головну роль у процесах номінації предметів та явищ об’єктивного світу.
Установлюючи кореляцію між предметом і вибраним для його найменування мовним відрізком, номінація пов’язує
світ дійсності зі світом мови, «з’єднує частинку простору екстралінгвістичного з частинкою простору мовного» [6, с. 8].
Відповідно предметом дослідження ономасіології є лексична об’єктивація і процес установлення зв’язку звукової сторони
лексичної одиниці, яка при цьому виникає, з об’єктом дійсності (референтом) [12, с. 4]. Варто також зазначити, що кожний акт словотворення є актом номінації, проте не кожний акт номінації є актом словотворення в буквальному значенні
слова [5, с. 23].
Механізм знаходження та визначення мотиваційної ознаки як представника інших ознак змісту, що виражається цією
ознакою, її властивості та функції є одним із головних завдань теорії мотивації. Відомо, що ще О.О.Потебня досліджував
генеративні можливості мотиваційної ознаки для створення нових думок [8, с. 122]. І на сьогодні проблема факторів,
що впливають на вибір мотиваційної ознаки у номінативному процесі, залишається актуальною як для теорії мотивації,
так і для теорії номінації. Пролити світло на ці проблеми можна, з’ясувавши природу ВФ похідних слів і дослідивши її
взаємозв’язок з іншими мовними категоріями.
Визначаючи тип відношень між твірним і похідним, ВФ взаємодіє зі словотвірною мотивацією і лексичним значенням
(ЛЗ), формуючи змістову основу деривата чи його лексико-семантичних варіантів. Так, похідне дощовик в українській
мові має різні лексичні значення. Це – 1) «верхній легкий непромокальний одяг, що захищає від дощу», 2) «кулястий
гриб, який швидко росте в теплу дощову пору, а при висиханні перетворюється в темний порох», 3) «черв’як, що живе в
ґрунті, підвищує його родючість, а на поверхню виходить тільки після великого дощу» [9, с. 403]. Формування різних ЛЗ
у омонімічних похідних утвореннях пов’язано з неоднаковим характером їх ВФ, яка формує первісне ЛЗ, подальший розвиток якого залежить передусім від екстра- та інтралінгвальних чинників. Це чітко простежується тоді, коли мотиваційна
ознака номінації, що виражалася видовим поняттям, замінюється з часом ознакою родового характеру [11, с. 63]. Так,
українські похідні столяр і чоботар утворено для найменування осіб, які займалися виготовленням, відповідно, столів і
чобіт. Первинне ЛЗ цих дериватів сформувала мотиваційна ознака результативності (твірне слово – об’єкт, що є результатом діяльності особи). З часом значення слів розширилися (це є іманентною ознакою мови), і в сучасній українській
мові столяр – це той, хто виготовляє меблі, чоботар– взуття взагалі. У словах подібної семантики відбувся розрив між
первинною ознакою, яка ще виражена морфологічним складом твірної основи, та реальною ВФ слова, що робить його
образним і зрозумілим носіям мови, але є імпліцитною на рівні формальної будови деривата.
Значення слова має тенденцію розвиватися, тоді як ВФ слова виступає своєрідним стабілізаційним компонентом, який
певною мірою стримує цей розвиток. Із часом ВФ слова може «затемнюватися», тобто ставати незрозумілою і забуватися.
Це зумовлено тим, що визначну роль у значенні слова відіграють його системні зв’язки, його віднесеність до певних груп
і структур у складі лексики, а не походження слова [10, с. 46].
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Отже, ВФ і ЛЗ на рівні похідного слова є взаємозалежними і взаємозумовленими категоріями, вони функціонують як
єдине ціле. З цього погляду заслуговує на увагу твердження О. О. Земської та О. П. Кубрякової про те, що ВФ слова, виражаючи характер смислових відношень між твірним і похідним, не включає в себе саму назву реалії, а тому не втрачає
своєї пояснювальної сили і не перетворюється на зредуковане ЛЗ [3, с. 519].
Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що ВФ є змістовою ономасіологічною категорією, яка є конститутивною основою творення дериватів у процесах номінації, їх формально-семантичної структури. ВФ дозволяє розглядати
похідне слово як одиницю номінації, яка є унікальною за структурою і за властивими їй ономасіологічними і функціональними характеристиками.
Досліджуючи процес формування дериватів тієї чи іншої мови, аналізуючи і виявляючи чинники, що впливають на
творення як звукових, так і змістових аспектів мовного знака, підходимо до проблеми вираження національної свідомості
у мові. Це дозволяє глибше розуміти одну з важливих функцій мови – функцію національної ідентичності, яка репрезентує
себе передусім у мовній «картині світу». Відомо, що у структурі мовного знака кодується інформація про навколишній
світ, причому носії різних мов відповідно до власного сприймання неоднаково трактують функції чи призначення однотипних сегментів дійсності, що впливає і на формування семантики слова. На нашу думку, різнотипне розуміння тих чи
інших явищ дозволяє відтворити саме ВФ слова, оскільки вона містить у собі характерні вказівки щодо особливостей
світосприймання різними носіями мов, що відтворюють їх історичний досвід і сучасну мовну практику. Тому ВФ слова
є важливим методологічним інструментом у сучасних зіставних дослідженнях, невід’ємним засобом розуміння процесів
номінації різних мовних соціумів. Звідси випливає актуальне завдання виявлення різних типів ВФ похідних слів у споріднених і неспоріднених мовах шляхом контрактивних і зіставних досліджень, що дозволить проаналізувати особливості
мовленнєво-мисленнєвої діяльності носіїв різних мов.
Найяскравіше процеси диференціації, відмінності в номінативних актах виявляються у семантичних структурах похідних слів, що мотивуються твірними, які належать до різних лексико-граматичних класів. Наприклад, укр. дощовик,
рос. дождевик (у знач. «гриб») і чеське pўchavka, польс. purchavka мають різні ВФ, які актуалізують відмінні мотиваційні
ознаки об’єктності і характерної дії, яку виконує названий предмет, коли на нього натиснути. Аналогічні різнотипні ВФ
і у похідних укр. баришник, рос. барышник і чеськ. překupnik, польс. przekupień, укр. і рос. булочник і чеськ. рekař, укр.
гирьовик, рос. гиревик і чеськ. vspěrač (гиря – závaži), польс. cięźarowiec (важкоатлет), укр. візник, рос. извозчик (ознака дії)
і чеськ. drožkar(ознака об’єктності) (drožka – дрожки, таксі) і izvoščik, польс. dorożkarziwoźnica.
При мотивації деривата твірним, що позначає певний об’єкт, а тому виражений іменною частиною мови, ВФ вичленовує як головні різні сегменти, складові цього об’єкта. Напр., укр. буквар, рос. букварь і чеськ. slabikař (slabika – склад,
а буква – pismeno), польс. elementarz, укр., рос. бабник і чеськ. sukničkar, zástěrcar, holkar(suknička – спідниця, zástěrca –
передник, фартух, holka– дівчина).
Дуже часто афіксальним дериватам однієї мови відповідають композити іншої, порів., укр. байкар – рос. баснописец,
польс. bajkopisarz, укр. віршник – рос. стихотворец, польс. wierszopisarz, укр. конопляр – рос. коноплевод, укр. коняр – рос.
коневод, укр. кролівник, чеськ. králikář– рос. кроликовод, укр. курівник – рос. куровод, укр. лісівник – рос. лесовод, укр.
овочівник – рос. овочевод, укр. оленяр – рос. оленевод, укр. олійник – рос. маслобойщик, укр. пасічник, бджоляр, польс.
pszczelarz, pasiecznik, чеськ. včelar – рос. пчеловод, hodowcapszczół, укр. птахівник – рос. птицевод, укр. пустельник – рос.
пустынножитель, укр. смоляр – рос. смолокур, смоловар, укр. соболівник – соболевод, укр. тваринник – рос. животновод
тощо, у яких з’ясування ВФ не викликає труднощів, тому що вона актуалізується експліцитно вираженим предикатом у
формальній структурі композита і допомагає зрозуміти характер найменування: оленевод, птицевод, овочевод позначають
осіб, які займаються вирощуванням того, що називає твірне слово.
А похідне слово олійник, для прикладу, може позначати особу, яка виготовляє олію чи продає її тощо. У таких випадках правильно визначити ВФ слова дозволяє семантика предиката ЛЗ деривата, яка прогнозує характер ВФ похідного
слова. Наприклад, укр. голкар має ЛЗ «той, хто робить, виготовляє голки». Значення предиката виокремлює мотиваційну
ознаку продукту праці (результативності), яка формує вказане ЛЗ.
Базова основа дуже часто визначає в загальних рисах значення предиката ЛЗ похідного слова, проте не завжди назва, скажімо, музичного інструмента, що є твірним, передбачає предикат «грати» і відповідну ВФ, яка б вичленовувала
мотиваційну ознаку інструментальності. Так, ВФ похідного слова дудник у значенні «той, хто робить дудки» вказує на
предмет (дудку), який є продуктом, результатом праці. В іншому значенні дудник – «той, хто грає на дудці» має ВФ, яка
репрезентує власне ознаку інструментальності.
Аналіз десубстантивних іменників української мови показує, що трапляються випадки, коли в одному ЛЗ наявні два
різних за семантикою предикати. Напр., пічник – майстер, який мурує і ремонтує печі (мотиваційні ознаки результативності і об’єктності). У таких випадках важко, а часто неможливо визначити з синхронного погляду, яка ознака була первісною. До похідних іменників-назв осіб, що мають ВФ, репрезентовану двома мотиваційними ознаками результативності
і об’єктності, належать: свічкар, паркетник, чоботар, мітляр, пушкар, дігтяр, годинникар.
Саме тому слід погодитися із ученими, які пропонують обов’язково включати в ЛЗ деривата вказівку на його ВФ [3,
с. 520; 7, с. 73-74], тобто активно використовувати цю мовну категорію у лексикографічній практиці, що сприятиме розумінню природи того чи іншого найменування у будь-якій мові.
Аналізлексики української, російської, чеськоїтапольськоїмов з поглядуономасіології дозволяєвиявитичастіше спільні, рідше –відмінніособливостіпроцесівнайменуваньосібтапредметівоб’єктивного світу, охарактеризувати певним чином
специфіку мовної «картини світу» різних народів. Використання ВФ слова як методологічного інструментарію у зіставнотипологічнихстудіях дозволяє наблизитися до розуміння складних питань мовного «прочитання» навколишнього світу
різними етносами, а головне – отримати цінний матеріал для подальших перспективних міждисциплінарних наукових
досліджень.
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ФАХОВА МОВА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Статтю присвячено дослідженню теорії поняття фахова мова як лінгвістичного феномену. Увагу зосереджено
на узагальненні та систематизації існуючих головних наукових підходів сучасної лінгвістики до вивчення поняття
«фахова мова». В роботі викладено інформацію про становлення, актуалізацію та розвиток основних й взаємодоповнюючих концепцій, на які спирається сучасне термінознавство. Зокрема, розглянуто загальні особливості кожного з напрямів та встановлено їхні відмінні ознаки й недоліки. Особливу увагу приділено домінантним властивостям
та функціям фахової мови.
Ключові слова: фахова мова, термін, термінологія, фаховий текст.
PROFESSIONAL LANGUAGE AS THE CENTRAL ELEMENT OF LINGUISTIC STUDY
The given article is devoted to the research how the theoretical interpretation of the notion «professional language» as
a linguistic phenomenon has been developed. The special attention is drawn to the generalization and systematization of the
major modern approaches to the notion «professional language». The article highlights the information about the formation,
updating and development of the basic conceptions which are considered to be fundamental in contemporary terminology
studies. In particular, general peculiarities and distinctive characteristics of each position are under analysis. The paper
focuses on the definition of the majour notion of the research. Professional language is considered to be the complex of all
means being used in professionally restricted area of communication in order to ensure mutual understanding among people
working in the given sphere. Its functioning is provided with accurately determined terminology. The results of the research
can serve as the theoretical and practical basis for further study of the notion «professional language».
Key words: professional language, term, terminology, professional text.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Статья посвящена исследованию теории термина как лингвистического феномена. Особое внимание уделяется
обобщению и систематизации существующих главных научных подходов современной лингвистики к изучению понятия «профессиональный язык». В работе изложена информация о становлении, актуализации, а также развитии основных и взаимодополняющих концепций, на которых основано современное терминоведение. В частности,
рассмотрены общие особенности каждого направления, установлены их отличительные признаки и недостатки.
Рассматриваются доминирующие особенности и функции профессионального языка.
Ключевые слова: профессиональный язык, термин, терминология, специальный текст.

Постановка проблеми. Невпинний розвиток, охоплення наукою і технікою всіх сфер нашого життя призводять до
підвищення ролі фахової комунікації в суспільстві, що спонукає науковців досліджувати формування та функціонування
фахових мов різних наук. Відсутність інтегрального підходу до дослідження поняття «фахова мова» зумовлює потребу
поліаспектного дослідження цього явища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні теоретичні та практичні аспекти вивчення фахової мови як лінгвістичного феномену, на які ми спираємося у своєму дослідженні, розкриті в роботах К. Я. Авербуха, О. І. Голованової,
Т. Р. Кияка, В. М. Лейчика, В. Ф. Новодранової, Е. Ф. Скороходька, M. Brekke, H. Felber та багатьох інших термінознавців.
Актуальність дослідження обумовлена тим, що незважаючи на стійкий інтерес до вивчення питання тлумачення
терміна «фахова мова» протягом декількох десятиліть, дотепер не існує єдиного загальновживаного визначення цього
поняття. Різні дослідники пропонують своє розуміння означеного терміна. Несхожість визначень пояснюється не стільки
багатогранністю поняття «фахова мова», скільки різними підходами щодо вивчення цього явища.
Виклад основного матеріалу. Термін «фахова мова» («Fachsprache») набуває широкого розповсюдження в 60-70
роки ХХ століття в німецькомовних країнах зі значенням «мова певної галузі, фаху». Однак окремі уявлення та перші
роботи, що відображали різні сторони та властивості цього явища, стали з’являтися в зарубіжній лінгвістиці ще в кінці
ХІХ – на початку ХХ століття.
Уперше термін «фахова мова» було вжито представниками Празького лінгвістичного гуртка [2; 4]. Вони стояли на
засадах функціонального підходу щодо лінгвістичного аналізу мовних систем. Широкого розповсюдження набула теза
про те, що найголовнішою рисою мовних систем є їхнє функціональне призначення, практичне застосування, тобто мова
має цілеспрямований характер. Розглядаючи фахові мови як функціональні різновиди сучасних розвинених національних
мов, як підсистеми цих мов, представники празького лінгвістичного гуртка вважали, що фахові мови обмежуються фахово-галузевою сферою мовного спілкування й протиставляли їх побутовій сфері, сфері сімейних відносин та відпочинку
людини [4, с. 17]. У британській та американській лінгвістиці для позначення фахово-маркованої лексики використовують термін «language for special/specific purposes» (LSP) – «мова для спеціальних цілей», який увійшов у вжиток наприкінці XX століття. Під спеціальними цілями розуміють сфери суспільних відносин (наука, економіка, право, мистецтво,
медицина тощо). Вітчизняна ж лінгвістична традиція, наслідуючи німецьких вчених, використовує термін «фахова мова».
Вважається, що джерелом розвитку фахових мов передусім є науково-технічний прогрес, оскільки інтенсивний і постій© С. А. Вискушенко, 2015
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ний рух суспільства вперед призводить до появи нових реалій, виникає нагальна необхідність використання мовних засобів, які були б здатні з найбільшою точністю виражати ці наукові поняття. Отже, поява різних фахових мов обумовлена
вимогами суспільства, суспільної практики.
Найбільш розгорнуте та релевантне висвітлення поняття «фахова мова» простежується в німецького лінгвіста
Л. Гофмана, який висуває тезу, відповідно до якої «фахова мова – сукупність усіх мовних засобів, які використовуються
в спеціально окресленій комунікативній сфері з метою досягнення розуміння між усіма фахівцями даної галузі» [6, с. 53].
Отже, базовим критерієм виділення фахової мови є співвіднесеність з певною галуззю знання чи професійної діяльності та відповідною комунікативною сферою. Незважаючи на те, що дефініція Л. Гофмана відрізняється послідовністю й
логічністю, таке тлумачення, як слушно зазначає Т. Р. Кияк, не враховує того факту, що функціонування даної мови обумовлюється чітко окресленою термінологією [1, с. 29], тобто термінологія виступає головним джерелом мовних одиниць
та інформації будь-якої фахової мови.
Аналіз лінгвістичної літератури з відповідної проблематики [1; 2; 5; 6] дозволив дійти висновку, що хоча специфіка
лексики фахових мов не є однорідною (застосування певних граматичних категорій, синтаксичних конструкцій і текстових
структур), незважаючи на той факт, що кожній із фахових мов притаманні власні особливості, традиції, що склалися історично в процесі її становлення, усім фаховим мовам все ж таки властиво багато спільних рис. Отже, вважаємо за потрібне
виділити такі вагомі ознаки фахової мови: 1) тісний зв’язок з певною науковою галуззю; 2) специфічний набір мовних одиниць; 3) вибір і використання мовних структур загальновживаної мови в межах фахової мови згідно з вимогами певної наукової галузі знань чи професійної діяльності; 4) намагання дотримуватися норм загальновживаної мови на рівні морфології,
лексики, синтаксису й організації тексту; 5) міжрегіональний характер фахових мов; 6) наявність писемної та усної форм.
Базовим завданням фахових мов є забезпечення мовними знаками для точного та економного сприйняття відповідних
галузей знань чи професійної діяльності й досягнення розуміння між усіма фахівцями певної сфери [5; 6]. Таким чином,
до найважливіших функцій фахових мов можна віднести номінативну, комунікативну та інформаційну.
У загальному вигляді фахові мови ділять на наукові (мови астрономії, генетики) та ті, що наближаються до практичних потреб сучасного суспільства [3, с. 34]. Крім того, всі фахові мови можна класифікувати «горизонтально» і «вертикально» [6, с. 64-65]. Горизонтальний розподіл включає в себе розмежування фахових мов за предметними галузями.
Таким чином, у межах фахових мов прийнято розрізняти мови соціальних наук і технічних галузей, які мають відмінності
не лише на рівні терміносистеми, але й на рівні організації тексту й мовної структури. Вертикальний розподіл передбачає
диференціацію фахових мов за рівнем абстрактності, типом мови з погляду природності-штучності, складом учасників
комунікації, сферою функціонування. Важливо зазначити, що хоча вертикальні класифікації вважаються допоміжними,
їх важливість ніхто не заперечує.
На сучасному етапі розвитку термінознавства методологія вивчення фахових мов спирається на три основні й взаємодоповнюючі концепції, а саме: 1) системно-мовну; 2) прагмалінгвістичну; 3) лінгвокогнітивну [7, с. 16–17].
У межах системно-мовної концепції фахову мову трактують як систему мовних знаків, що використовуються у фаховій комунікації. Особлива увага приділяється детальному розгляду принципів можливої організації мовних одиниць
фахової мови та відношень між ними. Серед найбільш помітних і специфічних рис цього напряму є теза про системну
організацію фахової мови, оскільки вона (фахова мова) є частиною загальної мовної системи і підпорядковується всім її
законам: виражає систему понять окремо взятої галузі знань, відображає та обумовлює окремі сторони навколишнього
системного світу. Підкреслюється також, що хоча лексичний склад фахової мови містить терміни певної галузі, міжгалузеві та загальнонаукові лексичні одиниці, напівтерміни або професіоналізми і номенклатури, загальновживану лексику,
професійні жаргонізми, але базовою лексичною та понятійною одиницею фахової мови все ж таки є термін. Таким чином, термін розглядається у співвідношенні з системою мовних знаків фахової мови, його місця в цій системі, оскільки,
на думку прихильників такого погляду, термін існує лише тоді, коли він є елементом цієї системи. Так, представниками
системно-лінгвістичної концепції було вироблено загальне розуміння поняття «термін» як елемента фахової мови, який є
лексичною одиницею (слово чи словосполучення) певної фахової мови, що виражає загальне-конкретне чи абстрактне поняття певної організованої галузі пізнання чи діяльності. Отже, відповідно до цієї концепції, найбільш важливою ознакою
фахової мови є її системність, яка забезпечується шляхом об’єднання мовних одиниць фахової мови на основі класифікації понять і встановлення відношень між ними.
Прагмалінгвістична концепція не заперечує існування фахових систем мовних знаків, але оскільки найвагомішим засобом вираження фахової мови виступає фаховий текст, то на перший план виводиться саме він, а отже, і його контекст
та контекстуальні зв’язки. Іншими словами, відбувається певне зрушення відносно значення мовних одиниць фахової
мови, оскільки інтерес науковців зосереджено на вивченні того, що фахівці намагаються виразити за допомогою своїх висловлювань, а не на тому, що означають мовні одиниці в складі висловлювань. Вважається, що фаховий текст має певну
прагматичну настанову, побудований за певними правилами сполучуваності мовних знаків фахової мови, які поєднані
умовами зв’язності, цілісності, завершеності, з урахуванням цільової установки автора й умов професійного спілкування.
Урешті-решт, мовні одиниці фахової мови розкривають усі свої властивості та ознаки тільки при реальному вживанні у
фахових текстах. Підкреслюється, що фаховий текст є продуктом діяльності його творця – фахівця, і пов’язаний з рівнем
розвитку певного фаху, з його професійним знанням. Важливо відзначити й те, що особлива увага приділяється комунікативним умовам, у яких утворюється фаховий текст. У цьому випадку фахова мова розглядається не тільки як система
мовних знаків, які уможливлюють фахову комунікацію, а як висловлювання, за допомогою яких відбувається фахова
комунікація. Таким чином, з огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що в рамках пропонованої концепції
центральне місце займає фаховий текст, який виступає складним комунікативним механізмом/адресатом, посередником
комунікації між фахівцями.
Відповідно до лінгвокогнітивної концепції в центрі уваги виступають продуцент і реципієнт фахової комунікації.
Основний акцент робиться на виявленні характерних рис відображення сприйняття фахівцем оточуючого світу в мовних
одиницях фахової мови. Фахова мова розглядається як особливий когнітивно-комунікативний простір, в основі якого
лежить комплекс значимих понять, концептів, категорій і субкатегорій. Вважається, що одним із пріоритетних завдань у
рамках означеної концепції є аналіз фахових мов з метою розуміння загальних когнітивних механізмів. Особлива увага
приділяється інтелектуальним передумовам при вживанні фахових знаків у фахових текстах. Відзначається, що достовірні
пояснення функціонування мови можна отримати тільки при зверненні до когнітивних структур репрезентації знань. Відтак, базисом лінгвістичного дослідження, відповідно до цього напряму, стають когнітивні властивості людини-фахівця.
Прихильники цієї концепції розглядають термін як явище, у якому реалізуються механізми пізнання певної галузі знання
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чи діяльності та в якому представлені структури фахового знання. У руслі зазначеного підходу термін характеризується
в його дії. Окрім того, стверджується, що учасники професійного спілкування застосовують як мовні та фахові наукові
знання, так і індивідуально-особистісний досвід (фонові знання), а це, у свою чергу, уможливлює дослідити семантику
терміна, його використання в дискурсі та взаємозв’язок з людською діяльністю.
Висновки. З огляду на вищезазначені наукові підходи до вивчення фахових мов, можна зробити висновок, що сучасна
лінгвістика фахових мов характеризується поліпарадигмальністю, тобто використанням надбань різних наукових концепцій у проведенні лінгвістичних досліджень. Головна особливість усіх поглядів полягає в підході до фахової мови як до
явища, яке існує для досягнення розуміння між усіма фахівцями певної галузі знання чи професійної діяльності.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ АВТОХТОННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИХ ИНТЕГРАЦИИ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Проведен словообразовательный анализ аборигенных лексических заимствований, которые функционируют в
современном американском варианте английского языка. Исследование охватывает описание способов интеграции
заимствований в лексико-семантическую систему английского языка.
Ключевые слова: словообразовательный анализ, языки коренного населения, американский вариант английского языка.
WORD-FORMATION ACTIVITY OF AUTOCHTHONOUS LOANS AS AN INDICATOR OF THEIR INTEGRATION
INTO LEXICAL-SEMANTIC SYSTEM OF AMERICAN ENGLISH
Word-formation analysis of aboriginal lexical borrowings, which function in the modern American English language, is
done. The research covers the description of the ways of integration of autochthonous borrowings into the lexical-semantic
system of English.
Key words: word-formation analysis, indigenous languages, American English.
СЛОВОТВОРЧА АКТИВНІСТЬ АВТОХТОННИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ЯК ПОКАЗНИК ЇХ ІНТЕГРАЦЇ У ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНУ СИСТЕМУ АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Проведено словотвірний аналіз аборигенних лексичних запозичень, які функціонують в сучасному американському варіанті англійської мови. Дослідження охоплює опис способів інтеграції запозичень в лексико-семантичну систему англійської мови.
Ключові слова: словотвірний аналіз, мови корінного населення, американський варіант англійської мови.

Распространение английского языка за пределами исконной территории привело к расширению объема контактов с
языками, принадлежащими к различным языковым семьям и сформировавшимися в рамках культур, значительно отличающихся от англо-саксонской. Естественным следствием этих ситуаций для английского языка явилось пополнение
его лексической системы заимствованиями, прежде всего из контактных языков коренного населения соответствующей
территории. Данное явление получило освещение в лингвистической литературе [1–4; 7; 8; 11–14], однако, вне поля зрения исследователей остался комплексный анализ морфологических и словообразовательных характеристик автохтонных
заимствований в лексической системе современного национального американского варианта английского языка (АмА).
Логика исследования обусловила последовательность решения конкретных задач, а именно рассмотрение
словообразовательных параметров и определение наиболее продуктивных моделей заимствованной лексики и процессов ее интеграции. Под интеграцией мы понимаем процесс внедрения иноязычных заимствований и становление их
неотъемлемой частью лексико-семантической системы английского языка, что выражается в участии их в словообразовательной (вербокреативной) и фразообразовательной (фразокреативной) парадигме, а также отражает развитие семантики
заимствованных лексических единиц (ЛЕ). Исходя из данного определения, мы рассматриваем интеграцию автохтонных
заимствований как полное целостное внедрение ЛЕ из туземных языков в лексико-семантическую систему АмА и ее повсеместное функционирование на уровнях (лексико-семантическом, грамматическом (морфологическом и синтаксическом)) английского языка в США.
Теоретической базой рассмотрения словообразовательных параметров заимствований в американском варианте английского языка послужили исследования данного варианта, выполненные О.В. Аксютиной (2010) [1], Г.В. Дружиным
(2006) [5], Ю. А Зацным (1999) [6], В. И. Скибиной (1996) [8], М. Стинглом (1984) [9], Л.А. Файнбергом (1991) [10],
R.W. Bailey (2004) [11], E. Finegan (2006) [12], A. Fischer (2003) [13], H.L. Mencken (1984) [14], G. Ward (2003) [15].
Фактическим материалом выступает лексика америндских и эскимосско-алеутских языков коренного этноса Северной Америки в американском варианте английского языка, отобранная методом сплошной выборки из авторитетных лексикографических источников и справочников [16–23].
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В ходе количественного и этимологического анализа установлено, что из языков коренного населения Северной, Центральной и Южной Америки в АмА было заимствовано 1256 лексических единиц (ЛЕ). Лексика из многочисленных
индейских языков составляет 98,5 %, из эскимосско-алеутских – 1,5 %.
Анализ показал, что заимствования представлены следующими частями речи: существительное – 99,77 %, например,
coypu n. ‘1. the only member (Myocastor coypus) of a family (Myocastoridae) of South American water-dwelling rodents with
webbed feet and a long, almost hairless tail; coypu; 2. its short-haired, soft, brown fur, often dyed to look like beaver [<AmSp coipu
< Araucanian coypu]’; глагол – 0,08 %, например, muckamuck v. ‘to consume food; to eat’ [<Chinook Jargon makamak plenty
to eat, 1838]; прилагательное – 0,08 %, например, cultus adj. ‘worthless, unimportant, bad’ [<Chinook Jargon <Chinook
cultus worthless]; междометие – 0,07 %, например, honk interj. ‘1. the call of a wild goose; 2. any similar sound, as that of
an automobile horn’ [<Wampanoag or Narragansett bonck grey goose, 1854]. Значительное преобладание существительных
объясняется активизацией процесса номинации на данной территории, результатом которого является заимствование понятий-реалий из жизни коренных народов и природы данного континента.
Словообразовательный анализ показал, что производные от автохтонных заимствований (478 ЛЕ) образованы следующими способами английского языка:
аффиксация (44,5%) (например, totemism n. происходит из автохтонного языка Algonquian (Ojibwa nindoodeem, my
totem) и употребляется в значении ‘1. belief in totems and totemic relationships; 2. the use of totems to distinguish kin or descent
groups; 3. social customs based on this’; Incaic adj. заимствовано из аборигенного языка Quechua через язык европейских
колонизаторов Spanish и употребляется в значении ‘of or relating to a member of the Quechuan peoples maintaining an empire
until the Spanish conquest’; sachemship n. происходит из аборигенного языка Narragansett и употребляется в значении ‘the
office or authority of a sachem’);
конверсия (35,9%) (например, quahog n. происходит из автохтонного языка Narragansett (poquaûhock) и употребляется в значении ‘an edible clam (Mercenaria mercenaria) of the east coast of North America, having a large, thick, hard shell’ ->
quahog v. ‘to dig quahogs’);
словосложение (13,5%) (например, sequoiadendron n. происходит из языка Cherokee и употребляется в значении ’a
genus of coniferous tree‘);
сокращение (4,1%) (например, muskie n. –> the shortened form of muskellunge n. заимствовано через язык-посредник
French ‘maskinonge’ происходит из автохтонного языка <Ojibwa (maoshkinoozhe ugly fish) и употребляется в значении ‘a
large North American pike (Exos masquinongy)’);
телескопия (2%) (например, Algoman n. [< Algonquin + goma + an] происходит из автохтонного языка Ojibwa и употребляется в значении ’geologic formation‘).
В результате были образованы производные и сложные слова. Методом суффиксации образовано 43,7 %
производных, из них существительные (22,25 %), прилагательные (21,16 %) и глаголы (2,16 %), а методом префиксации
– существительные (0,8%). Таким образом, наблюдается значительное преобладание имен существительных, поскольку у
колонизаторов данного континента существовала потребность заполнения семантических лакун в процессе номинации и
освоения нового континента (см. [4, с.40]).
Приведем примеры данных словообразовательных формантов. Префикс греческого происхождения ‘meta-’ употребляется в значении отличия одного однородного вещества от другого (например, metasequoia n. происходит из аборигенного языка Aleut и употребляется в значении ‘a genus or the tree including the dawn redwood’); префикс латинского
происхождения ‘pro-’ употребляется для обозначении тех, кто является сторонником, действующий в интересах определенного лица (например, Pro-Alabamian adj., n.); префикс греческого происхождения ‘proto-‘ употребляется в значении
первоначальности, исконности по отношению к лицу или предмету (например, Proto-Algonquian adj.).
Рассмотрим следующие наиболее продуктивные аффиксы. Суффикс английского языка ‘-an’ употребляется для
обозначения принадлежности к определенному течению, национальности и является наиболее продуктивным
словообразовательным формантом (например, Penutian n. происходит из америндского языка [< pene + uti] и употребляется в значении ‘a group of remotely related language families, consisting of North American Indian languages of California,
British Columbia, and New Mexico’);
суффикс «-ize» употребляется для образования глаголов и используется для обозначения рода деятельности (например, curarize v. происходит из аборигенного языка Tupí [<Portuguese curare, curari or Spanish curaré, urarí < native name
(Tupí)], употребляется в значении ‘to treat with curare’);
суффикс «-tion» употребляется для обозначения действия, состояния, процесса и результата (например, cannibalization
n. происходит из аборигенного языка Arawakan [<Spanish canibal, a savage < Arawakan Caniba, a cannibal people], употребляется в значении ‘eating raw flesh’;
суффикс «-y» употребляется для обозначения качества или состояния (например, chocolaty adj. происходит из аборигенного языка Nahuatl [<French chocolat < Spanish chocolate < Nahuatl čokola:λ] и употребляется в значении ‘made of or like
chocolate; having a rich chocolate flavor’).
К единичным случаям употребления относятся следующие вербокреативные форманты: «-ing», «-ness», «-ed», «-ic»,
«-ery», «-id», «-ship», «-osis». В ходе словообразования от автохтонных заимствований, преимущественно, участвует один
словообразовательный элемент, однако, есть немногочисленные примеры (3,8 %) использования двух и более формантов,
например ЛЕ Mexicanization n., в образовании которой задействовано несколько аффиксов: «-an», «-iza», «-tion».
Немаловажную роль в обогащении автохтонными заимствованиями современного АмА играет следующий
продуктивный способ словообразования – конверсия (35,9%). Наиболее продуктивные модели конверсии: N ->Adj
(26,15%) и N ->V (3,55 %). В качестве примера модели N->Adj приведем ЛЕ Sioux n., которая происходит из аборигенного
языка Dakota и употребляется в значении ‘a member of any of a group of North American Indian peoples of the plains of the
North U.S. and adjacent South Canada; the Siouan language of this group’ -> Sioux adj. ‘of the Dakota Indians or their language
or culture’. Отметим также, что имена существительные могут выполнять атрибутивную функцию, по этой причине данная модель в результате конверсионного образования является наиболее активной.
Следующей распространенной моделью является N->V, поскольку незначительное количество автохтонных ЛЕ номинативного характера могут выполнять глагольную функцию. Примером могут служить следующие ЛЕ: tomahawk n., которая происходит из аборигенного языка Algonquian и употребляется в значении ‘a tool or weapon with a handle and sharp
stone cutting head, used by some North American Indians‘ –> tomahawk v. ‘to strike, to cut, to kill with a tomahawk‘ ; quahog
n. происходит из автохтонного языка Narragansett (poquaûhock) и употребляется в значении ‘an edible clam (Mercenaria
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mercenaria) of the east coast of North America, having a large, thick, hard shell’ -> quahog v. ‘to dig quahogs’. Приведенные
выше примеры показывают, что семантика номинатива неразрывно связана с семантикой глагола и отражается в нем.
Словообразование способом словосложения также характерно для процесса интеграции (13,5%) согласно следующим
характеристикам возможно выделить такие виды сложных слов (композитов): 1) ЛЕ автохтонного происхождения + ЛЕ английского языка 5,04 %; 2) ЛЕ английского языка + ЛЕ автохтонного происхождения 0,93 %. При словосложении основной
продуктивной моделью является N + N-> N, с помощью которой образовано 11,92 % производных. Примером первого типа
является ЛЕ coonskin n., где coon происходит из языка Algonquian + skin и употребляется в значении ‘the skin of a raccoon,
used as a fur’. Второй тип можно рассмотреть на примере ЛЕ Salt-Chuck-Olouk n., которая происходит из Chinook Jargon
[<Chinook Jargon salt + chuck the ocean + olouk/oluk a snake] и употребляется в значении ‘an extensive tribe of sea serpents‘.
Исходя из анализа данных примеров, отметим, что большее количество композитов носят гетерогенный характер.
Способом сокращения образовано 4,1 % ЛЕ. Выделяют следующие виды сокращений: 1) сокращение первой части
слова; 2) сокращение конечной части слова; 3) сокращения начала и конца слова. Проанализировав автохтонизмы в данном аспекте, отметим, что 0,85 % относятся к первому виду, например, Mackinac –> the shortened form of Michilimackinac
– ‘it typically refers to the area between Michigan’s Upper and Lower Peninsulas, the area consisting of present day Straits of
Mackinac, Emmet, Mackinac, and Cheboygan Counties, The Mackinac Bridge and Mackinac Island’); а 2,92 % относится ко
второму виду сокращений, например, Omaha n. –> the shortened form of Omahaumonhon n. ‘a member of a North American
Indian people of northeastern Nebraska; the Siouan language of the Omaha’. Примеры третьего вида сокращения отсутствуют.
Сокращенные формы слов тяготеют к дальнейшему словопроизводству: с ними образуются сложные слова и словосочетания, например, muskellunge –> muskie –> muskie weed.
Как известно, части слов способны выступать в роли компонентов сложных слов, то есть создавать телескопические
образования. Данное явление можно наблюдать на примере следующих лексических единиц: Texarkana n. [<Texas +
Arkansas + a] ‘a city in north-east of Texas’; Oklabar n. [< Oklahoma + bar] ‘a breed of domestic fowl‘. Способом телескопии
образовано незначительное количество производных ЛЕ (2 %). Отметим, что в данном способе словообразования участвуют, в основном, имена собственные (топонимы).
Таблица 1.
Вербокреативные способы английского языка, в результате которых образованы производные
от автохтонных заимствований в АмА
№
Вербокреативные способы
%
1
Аффиксация: суффиксация и префиксация
44.5
2
Конверсия
35.9
3
Словосложение
13.5
4
Сокращение
4.1
5
Телескопия
2.0
Автохтонные заимствования также подвергаются процессам семантической деривации. В ходе исследования нами
выявлены следующие процессы: расширение объема значения, приобретение отрицательных коннотаций, участие лексических единиц в метафорическом и метонимическом переносе. Рассмотрим отдельные примеры, ЛЕ tomato n. происходит
из автохтонного языка Nahuatl и имеет основное значение ‘a red or yellowish fruit with a juicy pulp, used as a vegetable;
the annual plant (Lycopersicon esculentum) of the nightshade family’. Однако данная лексема употребляется и в переносном
метафорическом значении: ‘an attractive young woman’. Другая лексическая единица husky происходит из автохтонного
языка Eskimo употребляется в первоначальном значении ‘a dog of any of several breeds for pulling sleds in the Arctic’, но
в одном из своих значений данное слово приобрело отрицательную коннотацию ‘Eskimo people’. ЛЕ maize происходит
из автохтонного языка Taino, имея первостепенное значение ‘corn; the yellow seeds of a type of corn plant, also called corn,
which grow on thick stems and are cooked and eaten as a vegetable’ в дальнейшем расширила свое значение (в результате
метонимического переноса) и функционирует с современном АмА обозначая следующее: ‘the color of ripe corn; yellow’.
Основной объем заимствований составили существительные (99,77%). Изучение принадлежности аборигенных заимствований к определенным частям речи подтвердило наблюдения других исследователей о преобладание имени существительного, что связано с особенностями контактных ситуаций. При контактах с языками автохтонов в английский
язык заимствуются преимущественно лексические единицы (а именно существительные), необходимые для поддержания
языка в состоянии коммуникативной пригодности. Интеграция заимствованной лексики в АмА происходит в результате
ее участия как в процессах словообразовании, так и семантической деривации.
Детальное изучение словообразовательных параметров и формантов данной лексики способствует определению
характера процессов развития полинационального языка, каким и является английский язык. А определение наиболее
продуктивных способов и моделей автохтонных заимствований помогает увидеть законы процесса словообразования данного языка и, впоследствии, более точно осознавать семантику производных лексем.
Вышеизложенный материал позволяет сделать ряд выводов и обобщений. Заимствования из языков коренного населения Северной Америки прошли определенный путь интеграции, и одним из его показателей является участие автохтонных
ЛЕ в словообразовательных процессах. В них прослеживаются высокая степень деривационной активности заимствований из автохтонных языков данного континента, что отражает словообразовательный потенциал этой лексики в АмА.
Частеречевой анализ определил преобладание лексем номинативного характера, что является закономерным и прослеживается во всех национальных вариантах английского языка (BrE, AmE, CaE, AuE, NZE), изученных нами. Наиболее
продуктивным методом словообразования, задействованным в интеграции данной лексики в АмА, является аффиксация
с преобладанием суффиксации (44,5%). Большое количество производных, разнообразные способы словообразования и
модели указывают на полное повсеместное внедрение автохтонной лексики в лексико-семантическую систему национального американского варианта английского языка.
Среди перспективных направлений дальнейшего изучения фактического материала, можно выделить лексикографическое описание данной лексики в общих толковых и специализированных словарях английского языка.
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Порівняльний аналіз єднального сполучника «і»/«и»/«和» та правила його
використання в українській, російській та китайській мовах
Основною метою даного дослідження є порівняння використання єднального сполучника «і»/«и»/«和» в українській, російській та китайській мовах з метою краще зрозуміти спільні та відмінні аспекти його використання в
контекстах різних мов. Цей компаративний аналіз може значно допомогти студентам, які вивчають китайську
мову, краще зрозуміти методи використання даного єднального сполучника. Це дослідження також є корисним
для викладачів, які в процесі викладання можуть звернути увагу студентів на відмінності у вживанні сполучника
«і»/«и»/«和» в китайській та українській, російській мовах, що допоможе суттєво зменшити кількість помилок на
письмі та в усному мовленні.
Ключові слова: порівняльний аналіз, єднальний сполучник «і», вивчення китайської мови.
Comparative analysis on the coordinating conjunction «і»/«и»/«和» («and») and its
usage in Ukrainian, Russian and Chinese languages
Coordinating conjunctions are a kind of functional words with a high frequency in usage in Ukrainian, Russian and Chinese. Though some of the conjunctions in these three languages look similar, the coordinating conjunctions in Ukrainian and
Russian have a stronger connecting and syntactic function than those in Chinese. The main aim of this research is to compare
the usage of coordinating conjunction «and» in Ukrainian, Russian and Chinese languages in order to learn similarities and
differences of using the conjunction in different languages. This comparative analysis can significantly help students, who are
studying Chinese language to understand how to use this conjunction. This research can also be useful for teachers who can
emphasize the similarities and differences of using the conjunction «and» in Chinese, Ukrainian and Russian languages while
teaching the language. This can significantly decrease the percentage of mistakes in written and spoken language and deepen
the knowledge about the coordinating conjunctions.
Keywords: comparative analysis, coordinating conjunction «and», learning Chinese language.
Сравнительный анализ соединительного союза «і»/«и»/«和» и правила его использования в украинском, русском и китайском языках
Главной целью даного исследования является сравнение использования соединительного союза «і»/«и»/«和» в украинском, русском и китайском языках, чтобы лучше изучить сходства и различия его использования в контекстах разных языков. Этот компаративный анализ может значительно помочь студентам, которые изучают китайский язык,
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понять методы использования даного союза. Это исследование также полезно для учителей, которые в процессе преподавания могут обратить внимание студентов на отличия в использовании союза «і»/«и»/«和» в китайском и украинском, русском языках. Это может существенно уменьшить количество ошибок на письме и в устной речи.
Ключевые слова: сравнительный анализ, соединительный союз «и», изучение китайского языка.

Постановка проблеми: У процесі вивчення іноземної мови студентам важко уникнути різних граматичних помилок,
причиною яких є калькування правил мовлення та письма з рідної мови. Одним з таких аспектів у вивченні китайської
мови російськомовними студентами є використання єднальних сполучників, а саме єднального сполучника «і» («и»). На
початковому рівні вивчення мови російськомовні студенти зазвичай допускають три види помилок: опускають єднальний
сполучник «і» («и»); використовують сполучник, де непотрібно або неправильно його використовують. За таких обставин
необхідно порівняти і дослідити граматичні та лексичні функції єднального сполучника «і» («и») та «和» з метою виявити
їхні спільні та відмінні аспекти.
Актуальність роботи: щороку все більше російськомовних студентів обирають китайську мову та літературу як основну спеціальність з метою стати лінгвістами або перекладачами. Зазвичай студенти починають вивчати мову в місцевих
вузах, а через декілька років їдуть на мовне стажування до Китаю. У ці перші роки вивчення іноземної мови для викладачів є ключовим пояснити студентам основи граматики та звернути їхню увагу на спільні та відмінні сторони китайської та
україської або російської граматики. Оскільки на мовному стажуванні в Китаї групи складаються з представників різних
національностей, китайському вчителю доволі важко проводити паралелі з кожною мовою, тому усі граматичні явища
пояснюються лише з точки зору китайської граматики.
Наукова новизна дослідження: чимало лінгвістів з різних країн виявляють інтерес до ролі єднальних сполучників в
китайській граматиці. Викладач китайської мови Уханьського університету професор Тан Вейчунь опублікувала статтю, в
якій порівняла семантику китайського сполучника «和»та французького сполучника «et». В цій роботі було досліджено граматичне значення та функції обох сполучників, а також їхні спільні та відмінні якості. [1] Ян Лічжоу порівняла широковживані
єднальні сполучники тайської та китайської мов, а також детально дослідила відмінності між граматичними функціями сполучників обох мов [2]. Чжуншуей Фанлань у своїй магістерській роботі провела компаративний аналіз сполучників китайської
та в’єтнамської мов [3]. Існує чимало досліджень на тему англо-китайських єднальних сполучників, зокрема Мао Юй порівняла єднальні сполучники китайської та англійської з точки зору структури, семантики та граматичних функцій. [4] Чжоу Ган у
своєму дослідженні порівняв порядок сполучників у реченні в китайській, англійській та японській мовах. [5] На сьогоднішній
день порівняльна характеристика єднальних сполучників української/російської та китайської мов залишається малодослідженою темою, тому це дослідження є актуальним як для студентів, які вивчають китайську мову, так і для викладачів.
Мета роботи: провести порівняльний аналіз єднальних сполучників «і» («и») та «和», а також з’ясувати їхні спільні
та відмінні риси.
Протягом довгого періоду часу лінгвісти в своїх дослідженнях приділяли більше уваги самостійним частинам мови,
не звертаючи особливої уваги на службові. Однак останнім часом все більше мовознавців усвідомлюють, що хоча службові частини мови і не мають лексичного значення, але вони все одно впливають на загальний зміст речення. Правильне
тлумачення смислу службових частин мови є ключовим для правильного розуміння речення або тексту. При перекладі з
однієї мови на іншу службові частини мови також відіграють неабияку роль, від правильності такого перекладу залежать
чіткість, виразність та переконливість тексту.
Сполучники є важливою частиною української, російської та китайської граматики. Це службова частина мови, яка
служить для зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення. Однак це не означає, що сполучники не мають жодного значення, вони впливають на семантику речення або навіть цілого тексту. Оволодівши правилами вживання
сполучників, можна набагато краще зрозуміти почуття та настрій мовця. Саме з цієї причини тема компаративного аналізу
сполучників різних мов приваблює все більше і більше мовознавців.
В українській, російській та китайській мовах єднальний сполучник «і» («и», «和») є одним із найбільш уживаних.
У різних мовленнєвих ситуаціях даний сполучник може мати різні семантичні значення та функції, тобто він не має постійного семантичного інваріанту. Отже, необхідно порівняти значення, якого набуває єднальний сполучник «і» у різних
контекстах, а також звернути увагу на правила його використання в українській, російській та китайській мовах.
Результати порівняльної характеристики:
1. Порівняння об’єктів, які може поєднувати сполучник «і» («и») та «和»:
В українській та російській мовах сполучник «і» («и») може поєднувати слова, словосполучення, а також прості речення, які є частиною складносурядного речення. Отже, сполучник «і» («и») поєднує іменники, займенники, дієслова,
прикметники, прислівники, субстантивні, дієслівні, прикметникові та прийменникові словосполучення, а також прості
речення. В китайській мові єднальний сполучник «和» може поєднувати слова та словосполучення, але не прості речення.
Отже, сполучник «和» поєднує іменники, займенники, дієслова, прикметники, субстантивні, дієслівні та прикметникові
словосполучення. Ми можемо зробити висновок, що сполучники «і» («и») та «和» мають спільні та відмінні якості: усі
три сполучники можуть поєднувати іменники, займенники, дієслова, прикметники, дієслівні, прикметникові та прийменникові словосполучення, але відмінним є те, що «і» («и») також може поєднувати прислівники, прийменникові словосполучення та прості речення на відміну від китайського сполучника «和». Наприклад:
Ми маємо вирішити цю проблему серйозно і обережно.
Мы должны решить эту проблему серьёзно и осторожно.
我们必须认真仔细地解决这个问题。
З цих прикладів ми бачимо, що в українській та російській мові ми використовуємо сполучник, щоб поєднати два прислівники, але в китайській мові між прислівниками сполучник відсутній. Якщо прислівники є синонімами або близькі за
значенням, то в китайській мові сполучник «和» не використовується.
2. Місце сполучників в реченні:
Коли сполучник «і» («и») поєднує два слова, словосполучення або два прості реченні, то він розташовується між ними.
Наприклад:
Вона почала стрибати і сміятися.
Она стала прыгать и смеяться.
Те саме стосується і граматичної структури речення в китайській мові:
她开始跳和笑。
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Коли сполучник поєднує три або більше слова, словосполучення або речення, то зазвичай він розташовується перед
останнім елементом, а попередні елементи розділяються комами. Наприклад:
На столі лежить червоний пенал, зелений олівець і біла гумка.
На столе лежит красный пенал, зеленый карандаш и белая резинка.
В китайській мові будова такого речення подібна:
在桌子上有一个红色的文具盒、一支绿色的铅笔和一个白色的橡皮擦。
В українській та російській мовах при перечисленні однорідних членів речення сполучник «і» («и») може повторюватися декілька разів, але в китайській мові сполучник «和» не повторюється, а тому опускається цілком або з’являється
лише перед останнім елементом. Наприклад:
Чоловіки і жінки, старі і молоді, усі взяли участь у боротьбі.
Мужчины и женщины, старые и молодые, все приняли участие в борьбе.
男女老少都参加了战斗。
У цьому випадку в китайському варіанті сполучник був опущений, усі чотири слова («чоловіки», «жінки», «старі»,
«молоді») написані разом, без розділових знаків та сполучників. Розглянемо ще один приклад:
Сьогодні ввечері він з’їв і рибу, і курку, і картоплю, і огірки.
Сегодня вечером он съел и рыбу, и курицу, и картофель, и огурцы.
他今天晚上吃了鱼、鸡肉、土豆和黄瓜。
З даного прикладу ми бачимо, що єднальний сполучник «和» («і») був використаний лише один раз перед останнім
членом речення.
3. Порівняння випадків, коли можна опустити єднальний сполучник «і»:
В українській та російських мовах при сполученні двох слів або словосполучень не можна опускати сполучник «і»
(«и»). Наприклад:
Мої тато і мама пішли в магазин за покупками.
Мои отец и мать пошли в магазин за покупками.
В даних реченнях використання єднального сполучника «і» («и») обов’язкове, інакше в реченні буде граматична помилка.
В китайській мові сполучник «和», який поєднує два слова або словосполучення, зазвичай також не опускається, лише в деяких
випадках, коли ці два елементи тісно між собою пов’язані і часто вживаються разом. Наприклад, якщо ми перекладемо попереднє речення, то в ньому сполучник «і» може буде опущений, оскільки слова «тато» і «мама» зазвичай використовуються разом.
爸爸妈妈出去买东西了。
(дослівно: Тато мама пішли в магазин за покупками).
你和我都不是北京人。(Ти і я не з Пекіну). Або:
你我都不是北京人。(Ти я не з Пекіну).
Висновки
Існує багато мов, і всі вони мають спільні та відмінні якості. Порівняльний аналіз граматичних явищ сприяє кращому
та глибшому розумінню мов, а також може допомогти зменшити кількість помилок на письмі та в усному мовленні. На
прикладі порівняння єднального сполучника «і»/«и»/«和» в українській, російській та китайських мовах ми з’ясували,
що в усіх цих мовах є спільні та відмінні характеристики. Вчителі, які викладають китайську мову на початковому рівні,
мають пояснювати студентам граматичні явища з точки зору їхньої рідної мови, акцентуючи увагу на обмеженнях, яких
може зазнавати сполучник. Це, безперечно, полегшить процес вивчення іноземної мови, а також допоже закласти міцну
основу для подальшої мовної практики.
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ПРОБЛЕМА УТВОРЕННЯ І ВЖИВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ
У ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У статті висвітлено та проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо вживання французьких неологізмів у прозі та поезії. На основі узагальнення досліджень розкрито та обґрунтовано проблему утворення неологізмів у французькій літературі, вміння авторів працювати з іншомовним текстом, навички розуміння
іноземної мови, знання практики перекладу.
Ключові слова: неологізм, семантична неологія, поетичний неологізм, синтагматичний неологізм, деривація.
The problem of formation of neologisms in french literature
The views of national and foreign scholars on employment of french neologisms in poetry and in prose have been discussed
and analyzed in the article. Based on generalization of studies the problem of formation of neologisms in french literature,
ability of authors to work with foreign text, knack of understanding of foreign language, knowledge of practice of translation.
Key words: neologism, semantic neology, poetical neologism, syntagmatical neologism, derivation.
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
Проблема образования и применение французских неологизмов в поэзии и в прозе
В статье освещены и проанализированы взгляды отечественных и зарубежных учёных на употребление французских неологизмов в прозе и поэзии. Раскрыто и обосновано проблему образования неологизмов во французской
литературе, умение авторов работать с иностранным текстом, навыки понимания иностранного языка, знаниe
практики перевода.
Ключевые слова: неологизм, семантичная неология, поэтичный неологизм, синтагматичный неологизм, деривация.

Мета даної статті полягає у дослідженні проблеми утворення і вживання неологізмів французькими поетами та письменниками, розкритті шляхів їх утворення.
Цю проблему розглядали у своїх працях такі лінгвісти, як Л. Гільбер, Л. Мерсьє, Р. Лебег, Ф.Бар, М. Ріффатер,
К. Анжле, А. Доппань, Ф. де Соссюр та ін. З цією метою у статті розглядаються історичні передумови та особливості
утворення неологізмів у французьких прозових творах та поезії. Л. Гільбер у своїй праці «Визначення поняття неології»
розглядає проблему в історичному аспекті. Л.Мерсьє, вибираючи заголовок для свого словника, віддає перевагу термінові
неологія, зареєстрованому Словником Академії 1762 року, але в підзаголовку дає визначення «або Словник нових слів до
відродження, або взятих у нових значеннях», і встановлює протиставлення між неологією і неологізмом: «неологія» завжди береться у ліпшому сенсі, «неологізм» – у гіршому, між цими двома словами та ж різниця, що й між «релігією» і
«фанатизмом», «філософією» і «філософізмом». В ту епоху, як і в часи Вожля (Vaugelas), неологізм залишався недозволеним, Мерсьє намагався визначити нове відношення в еволюції мови, яка відчувалася в його час мабуть більше, ніж в будьякий інший період історії. Завдяки параметрам історії нам вдається вловити трансформацію мови, досягти такого знання.
Тобто, завдяки порівнянню стану мови в минулому з її сьогоднішнім, що дозволяє передбачити її майбутній інший стан.
Зміна мови вловлювана через розрив, що виникає між мовою одного покоління і попередніх поколінь. Читання текстів
минулих століть змушує нас відчути, що деякі терміни і звороти, немов би застарілі, навіть якщо ми їх розуміємо одразу.
Гільбер розрізняє неологію як рух еволюції, що оживлює мову в її фонологічній, граматичній і синтаксичній системах,
та лексичну неологію, яка полягає в індивідуальних твореннях слів. Це значення слова, під кутом мовної творчості, додає
свій нюанс до визначення цієї мовної одиниці: це не найменша одиниця мови, але служить відправною точкою в лінгвістичному аналізі, вона дає доступ до поняття і допускає з’єднання із думкою і світом, вона є місцем зустрічі архаїзму та
інновації [1, c. 77].
Гільбер у своїй праці пропонує типологію неологізмів. 1. Проблема фонологічної неології – це проблема творення
фонологічної субстанції. Формування нової фонологічної послідовності обмежене соціальною потребою комунікації, яка
змушує використовувати угрупування позначуючи (звукова форма слова) + позначуване (смисловий зміст слова), що вже
існувало в мові або у певній мові-джерелі. Творення фонологічної субстанції від вже існуючої може відбуватися шляхом
абревіації, адаптації слів іншомовного походження.
2. Синтаксична неологія – це всяке утворення, яке здійснюється комбінуванням вже існуючих в мові елементів. Комбінування представлене у вигляді лексичного (база і афікс), але також і фрастичного. Щодо афіксації, Гільберг виділяє
процес суфіксації, префіксації, парасинтетичного утворення; складання; синтагматичної деривації.
3. Семантичною неологією називають будь-яку зміну смислу, що відбувається в одному з трьох значущих аспектів
лексеми, якщо при цьому не відбувається зміна її звукової форми. Перша форма семантичної неології – та, що здійснюється у зміні групування сем, які належать лексемі, відповідно до різних якостей. Ці якості були описані риторами під назвою синекдоха, метафора, порівняння, метонімія. Друга форма – та, що впливає на граматичну категорію лексеми. Третя
може бути названа соціологічною, Вона стосується слів, які переходять до словника загального вжитку з мови техніки, з
діалектів.
4. Неологія через запозичення полягає у переході мовного знака, взятого з однієї мови, де він функціонував за властивими для неї правилами, в іншу, де він є включеним у нову мовну систему.
5. Графічна неологія полягає в опозиції між розмовною і писемною мовою як джерело творення слів і значень. Гільбер
вказує на те, що перехід слів з одного кодексу правил в інший дозволяє створювати нові форми. Неологізм «живе» тільки
протягом часу, зайнятого висловлюванням його творця, якщо він не відповідає вимогам мовної спільноти. Вивчення умов
прийняття неологізму і його поширення є, отже, необхідним аспектом при вивченні його створення [2, c. 184].
Раймонд Лебег виступає на захист французької мови від англо-американського впливу, який передбачає антифранцузьку кампанію, радить зважити шанси виживання неологізмів. Лебег вказує на те, що у Франції ХVI століття була подібна ситуація. У мові налічувалися численні випадки утворення і зникнення слів. В загальному у велетенському припливі
термінів, що збагатили французьку мову починаючи з Людовика ХІ до останніх Валуа, можна виділити три джерела книжного походження: переклади, технічні твори, збірники поезій. У всіх галузях знання розвиток пізнання супроводжувався
обов’язково проникненням в мову слів, запозичених із грецької, латинської, італійської. Ці необхідні слова залишилися
в мові. Зникли тільки ті, що використовувалися занадто рідко, або мали важку вимову. Автор обмежується розглядом
поетичних збірників. Якщо Маро (Marot) і інші поети Двору Франсуа І задовольнялися розмовною мовою, то дві школи:
Великі Придворні Поети (Grands Rhétoriqueurs) і Плеяда (Pléiade), створили велику кількість слів. Поети першої школи примножували латинізми, нерідко вони розміщували їх в рифму, тому найчастіше відбирали для себе пишні рифми:
signacles, substancles, pédisseque…
Порівнюючи народну французьку мову з грецькою і латинською, освічені люди жалілися на її бідність. Тому, поети
Плеяди, опираючись на «Поетичне мистецтво» Горація, намагалися збагатити французьку. Багато неологізмів вони запозичували в інших, часто самі створювали їх. Цей приклад наслідували інші поети. Поетичні неологізми другої половини
ХVI століття належать до трьох категорій: складені прикметники, похідні від власних імен прикметники, слова із зменшувальними суфіксами. Більшість з них можна знайти у словниках застарілих слів.
«Принца поетів», Ронсара (Ronsard) вважають автором великого числа неологізмів. Коли він імітує Петрарку та італійських петраркістів, то включає до своїх віршів тосканські слова. Коли він вдається до нелатинських поетів, не скупиться
на слова зі зменшувальними суфіксами. Коли бере за взірець Гомера, творить слова-кальки з грецької. Потім, захоплений
своєю фантазією, вигадує найвищий ступіно порівняння на –ime. Але, сім років пізніше, Ронсар усуває їх із свого першого
колективного видання. У своїх перевиданнях він замінює загальновживаними словами такі неологізми як lunapreslautres,
babattre, avant-penser, désenflammer. У своїх пізніх творах Ронсар все ще вживає і зберігає деякі новоутворення.
У ХVІІ столітті широко використовувався бурлескний стиль. Франсіс Бар дає визначення синтагматичних неологізмів. Суть їх утворення полягає у намаганні побудувати, як це робили би з простим словом, вже визначений іменник, пе-
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редбачити ціле речення; в одному і другому випадку, часто елементом незвичайної конструкції служить буденний вираз.
Поети цієї доби нерідко вводять у непряму мову вирази ввічливості, укорочення фрази може послужити показові жестів,
які її супроводжують. В загальному, в способах творення відносно нормальних неологізмів несподіваного менше: деривація і складання більшості придуманих слів здійснюється через посередництво звичайних граматичних елементів і на
основі вокабул, взятих з мови. Деякі префікси і суфікси можуть отримувати експресивну вартість в окремому контексті:
так, префікс de або des дозволяє виразити раптову зміну ситуації. Автор аналізує також слова, похідні від власних імен. У
творчості бурлескних поетів вони можуть бути утворені традиційно; це випадок похідних на –ois, спосіб утворення яких
зародився ще напередодні ХVІІ століття. Цікаво бачити, як назва назва королівства утворюється від імені маленького
острівця Ітака; персонаж Скаррона (Scarron) представляє себе так: Je suis d’Ithaque en Ithaqois (Я з Ітаки в Ітакії). До того
ж «Ithaqois» у Скаррона означає мову, якою говорили островітяни [3, c. 64].
Незвичне може бути одержаним через нагромадження префіксів, наприклад, Дасусі (Dassouci) називає впливового
персонажа архипротонотаблем (un archiprotonotable). У слові désembatonne теж простежується нагромадження префіксів,
в то й же час, тут ефект полягає в тому, що Скаррон утворив неологізм на основі архаїзму. Ще один складний випадок,
що викликає здивування, полягає у використанні частки з наукового стилю для вираження швидше «низького» поняття,
з поганим запахом:
…Cotrets et fagots allumés
Et brandons anti-parfumés
Предметом дослідження у М.Ріффатера є поетичний неологізм. Ріффатер намагається показати, як неологізм включається у текстову систему значень і форм. Зрозуміти його функцію можна тільки визнавши, що неологізм є результатом
деривації на основі початкових даних, за правилом, спільним для всіх слів літературної фрази. Його своєрідність завдячується не ізольованості, а навпаки, строгому дотриманню включеності до семантичних і морфологічних послідовностей,
для яких він є вищою мірою завершеності або взаємодії. Це міркування автор пояснює на прикладі слова-новоутворення
grouillis, яке вживає Поль Клодель (Claudel), описуючи скульптурні потвори, якими рясніють фасади готичних соборів.
Навіть в ізольованому вигляді, поза контекстом, цей неологізм був би вражаючим, бо його неможливо сприймати, не спів
ставляючи з grouillement (кишіння), яке він, ніби оновлює. Вже той факт, що змінилася звукова форма слова, притягує
увагу до змісту слова і підкреслює його, звичайно при умові, що таке викривлення слова не зробить його невпізнанним.
Ця зміна запрошує усвідомити зв’язок між основою і всіма словами на –ouille, з яких жодне, крім mouiller (зволожувати),
не має приємного значення. Накінець, -is фігурує у численних популярних і фамільярних формах.
Крістіан Анжле пробує дати відповідь на питання – в якій мірі неологія Андре Жіда відкриває оригінальність його
стилю. Спочатку лінгвіст зупиняється на розгляді численних неологізмів на –ance, що зустрічаються у Жіда. Надзвичайного розмаху дістало використання цього суфікса у символістів. У Андре Жіда, ніколи не переставав бути символістом,
їх налічується щонайменше двадцять два. Автор викладу вважає, що поет не був творцем цих слів, хоча у нього вони не
є запозиченнями. До їх числа належать: ambiance (оточення), remémorance (нагадування), nuisance (шкода), plaisance
(призначений для розваги) та ін. Численнішими від цих похідних, і цікавішими, є неологізми, одержані негативною префіксацією. Так, наприклад, дієслово désespérer (впадати в розпач) існує у французькій мові. Але Жід зумів надати йому
нового значення, і разом з тим характер слова змінився: J’espère après avoir exprimé sur cette terre tout ce qui attende en moi,
satisfait, mourir complètement désespéré.- (Надіюся, що виразивши на цій землі все, що чекало в мені, задоволений, я помру
звільнений від всіх зобов’язань). Тут désespéré не означає «у розпачі». Він зумів використати свою надію, віддати все, що
чекало в ньому. Тут він désespéré, так як міг би бути désengagé (звільнений від якогось зобов’язання). Таким чином, Жід
оновлює складене слово, заново руйнуючи його.
Проблему утворення неологізмів у Раймонда Кено досліджував вчений Альбер Доппанm. Спосіб, яким охоплює Кено
феномен мови, викливає у лінгвіста бажання говорити про «тотальну неологію» [4, c. 4–5]. Його потреба впливати на
мову проявляється на різних рівнях. Доппань не обминає жоден з них, враховуючи найелементарніші, які найпомітніші
для читача. Таким є графізм, написання слів, яке у Кено виходить за рамки офіційної орфоепії для того, щоб одержати
більш придатну для вимови форму: kidan замість quidam (дехто); sommon замість summum (верх, межа) і т.д., Кено вводить «знак обурення». Для яснішого бачення способів творення слів у Кено лінгвіст послідовно розглядає суфіксацію,
префіксацію та інші прийоми. Ось кілька прикладів іменників, одержаних суфіксальною деривацією: -aille – manifestaille
(від проявляти – manifester); -ation – pleuvation (від дощити – pleuvoir); -ise – la vaillantise (від сміливий – vaillant). Кено
створий цілий ряд дієслів, серед них: cycler (їхати на велосипеді), echoer (відлунювати), néologiser (створювати неологізми); такі прикметники, як наприклад: déchaussette (від дієслова «роззувати» – déchausser), infirmeux (від іменника «каліка»
-infirme), charivarique (від іменника «шум» – charivari); його прислівники: barbarement (від прикметника «варварський»
– barber), crépusculairement (від прикметника «сутінковий» – crépusculaire), décourageusement (від дієслова «засмучувати»
– décourager).
Висновок. Обгрунтування проблеми утворення неологізмів у французькій мові дає можливість не лише збагатити
обсяг своїх знань чи бачення вже відомої проблеми зарубіжними вченими, чи, згідно з О.Потебнею, розширити свою
духовну культуру, вона є вартісною як процес. Незамінимим є її значення для розвитку навичок сприймання, розуміння
іншомовного тексту, для збагачення словникової бази, для розвитку вміння оперувати знаннями, вміння і навичок письмового та усного перекладу.
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ОНОМАСТИКА СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ:
ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ГЕРМАНІСТИКИ
У статті аналізуються новітні досягнення українських та німецьких германістів у галузі ономастики щодо
багатоаспектного вивчення власних назв сучасної німецької мови. Увага приділяється дослідженням у площині теоретичної ономастики, літературної ономастики та когнітивної ономастики. Визначаються перспективні напрями
наукового пошуку.
Ключові слова: власна назва, ономастика, літературна ономастика, когнітивна ономастика.
ONOMASTICS OF MODERN GERMAN LANGUAGE: ACHIVEMENTS AND PERSPECTIVES OF GERMAN
STUDIES IN GERMANY AND UKRAINE
The paper focuses on the study of the onomastic system of Modern German and presents a analysis of the achievements
and perspectives of German Studies in Germany and Ukraine.
The term proper name is nevertheless well known and much discussed. The study of proper names is known as Onomastics, which has a wide-ranging scope encompassing all names, all languages, all geographical and cultural regions. Onomastics has become established as a relatively independent discipline of linguistics with extensive connections to other disciplines
of social and natural sciences. The proper names are organized according to criteria varying across cultures, and provide
an interpretation of the society of which they are the expression. Onomastics includes: 1) personal names (anthronymy), 2)
place names (toponymy) and 3) names applied to a given ethnic group (ethnonyms). The proper names have been the object
of investigation from various aspects in Modern German Studies in the last 20 years. The character of proper names gives
especial stamp to the methods and investigative procedures used. Literary Onomastics and Cognitive Onomastics are a new
trend of proper name studies in Linguistics. Literary Onomastics focuses on the study of proper names (poetonymies) in literary texts. Cognitive Onomastics deals primarily with proper names in the mental lexicon. The researches of proper names
in the light of the Theoretical Onomastics, Literary Onomastics and Cognitive Onomastics are analyzed. The perspectives of
further investigations have been distinguished.
Key words: proper name, Onomastics, Literary Onomastics, Cognitive Onomastics.
ОНОМАСТИКА СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕМЕЦКОЙ И УКРАИНСКОЙ ГЕРМАНИСТИКИ
В статье анализируются новейшие достижения украинских и немецких германистов в сфере ономастики с
учётом многоаспектного изучения имени собственного современного немецкого языка. Рассматриваются научные
работы в области теоретической ономастики, литературной ономастики и когнитивной ономастики. Определяются перспективные направления исследований.
Ключевые слова: имя собственное, ономастика, литературная ономастика, когнитивная ономастика.

Власна назва (онім) посідає особливе місце в лексиконі будь-якої мови, оскільки не тільки містить у собі багатовікову
інформацію про історичних діячів та певні історичні події, конкретну територію, заселену певним етносом або народом,
його культуру, побут, вірування, соціальне та політичне життя тощо, а й ідентифікує окремі об’єкти реальної або нереальної дійсності. Оніми є об’єктом дослідження ономастики, що вивчає будь-які власні імена, історію їх виникнення,
розвитку і функціонування у діахронії та синхронії, а також поширення і структури онімів у мові і мовленні, у літературній і діалектній та ін. Ономастика (Namenkunde/Namenforschung/Onomastik/ Onomatologie) є відносно молодою галуззю
лінгвістики, а тому деякі аспекти вивчення власних назв (ВН – далі) залишаються не з’ясованими, потребують розробки
власної методики дослідження та привертають до себе увагу багатьох дослідників німецької мови, таких як Н. І. Головчак,
Ф. Дебус, П. Ернст, В.М. Кам’янець, Л.А. Ковбасюк, Ф. Кольхейм та ін. [2; 17; 19; 4; 23; 22], що визначає актуальність
вибраної проблематики.
Мета даної статті полягає у висвітленні та систематизації останніх здобутків германістів щодо багатоаспектного вивчення ВН сучасної німецької мови. а також у встановленні перспектив подальших мовознавчих досліджень. До завдань
нашої статті належать: 1) аналіз новітніх наукових робіт українських та німецьких германістів у галузі ономастики за
останні 20 років та визначення перспективних напрямів майбутніх наукових пошуків.
Класичними галузями ономастики з чітко окресленими об’єктами вивчення, багатоаспектними проблемами і методами досліджень є: 1) антропоніміка, 2) топоніміка та 3) етноніміка. У сучасній ономастиці в залежності від об’єкта вивчення можна також виокремити такі напрями, як: теоретична ономастика; описова ономастика; прикладна ономастика;
історична ономастика; фразеологічна ономастика; етнічна ономастика тощо [17, s. 11–17].
Німецькі мовознавці сьогодення займаються вивченням загальних питань ономастики, а саме: типологією, класифікацією та функціонуванням онімів у німецькій мові [17; 25]. Особливу увагу лінгвісти приділяють іменам, прізвищам
та прізвиськам як культурно-специфічним символам [26; 27]. Також хотілось би зазначити успішну та плідну діяльність
Німецької ономастичної спілки університету м. Лейпцига («Deutsche Gesellschaft füt Namenforschung»), що займається
походження німецьких та запозичених ВН у діахронії, особливостями вживання ВН у різних куточках ФРН, консультує
з приводу вибора імені для дитини та публікує останні здобутки німецьких германістів у царині ономастики у науковому
журналі «Namenkundliche Informationen» [18].
Українські германісти займаються вивченням ономастичного простору німецької мови з урахуванням різних підходів.
Значна увага приділяється в першу чергу антропонімам німецької мови. Так, антропоніми сучасної німецької мови досліджуються шляхом зіставного аналізу онімів та апелятивів, розглядаються їх структурні, семантичні та функціональні
властивості. Особливу увагу при цьому приділяють динамічним процесам транспозиції ВН в апелятиви, та процесам перетворення антропонімів в словотвірні морфеми [4]. Висвітлення структурних і семантичних закономірностей творення
неофіційних антропонімів в англійській, німецькій й українській мовах шляхом зіставлення їх характеристик також стає
предметом вивчення лінгвістів. Характеристики зазнають неофіційні антропоніми як ономастичні універсалії, здійснюється ідентифікація різних типів прізвиськ, пропонується структурно-семантичне й ідеографічне моделювання одиниць
аналізу індивідульно-характеризувального типу, встановлюються їх ключові структурні та значеннєві типи [6]. Комплексно вивчаються німецькі прізвища Закарпаття, що стало першою спробою укладення повного списку прізвищ Закарпаття
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німецького походження. 1520 німецьких прізвищ проаналізовано переважно за мотивами вторинної номінації, що базується на метафоризації та метонімізації [2].
Певна кількість українських дослідників займається висвітленням характерних ознак різних типів німецьких топонімів у площині лінгвокультурології [8; 11]. Деякі германісти звертають увагу на використання ВН як одиниць вторинної
номінації сучасної німецької мови [9; 15; 23].
До новітніх галузей сучасної ономастики належать: 1) літературна ономастика, або поетична ономастика та 2) когнітивна ономастика. Літературна ономастика (literarische Onomastik) виокремилась у наукову дисципліну відносно недавно,
тому назва цієї лінгвістичної галузі – літературна ономастика (літературно-художня ономастика або поетична ономастика) до цього часу залишається дискусійною і невизначеною остаточно. Вагомий внесок у розвиток поетичної ономастики
зробив В. М. Калінкін, виокремивши теоретичні основи поетичної ономастики, а саме методологічної бази теоретичного
осмислення семасіології і поетики оніма [3]. Предметом вивчення поетичної ономастики є поетонім, трансформована ВН
художнього твору, в якому повинні бути відображені такі істотні моменти, як: 1) вторинність («фіктивність»); 2) віднесеність до мовлення; 3) рухливість семантики; 4) базовий характер в термінотворчості [3, c. 54].
У німецькій германістиці літературна ономастика бере свій початок з виходу в світ монографії Ф.Дебуса «Namen in
literarischen Texten» і вважається основним підґрунтям літературного перекладу ВН у художніх творах [24]. ВН висвітлюються з урахуванням трьох важливих компонентів: Автор – Текст – Читач. Якщо йдеться про переклад ВН, то, по-перше,
слід враховувати компонент «перекладач» (Автор – Текст 1 – Перекладач – Текст 2 – Читач), по-друге, слід чітко розрізняти дитячу літературу та літературу для дорослих. Крім того, необхідно звертати увагу на типи онімів у художніх творах,
йдеться про оніми-класифікатори, промовисті імена та оніми-символи.
Науковці ФРН займаються здебільшого класифікацією онімів з урахуванням денотата та їхнім функціонуванням у
художньому просторі тексту [16; 20; 21]. Так, дослідники займаються висвітленням ВН (Wilhelm, Lothario, Friedrich), що
були використані Й.В. фот Гете у романі «Роки навчання Вільгельма Мейстера» [20]. У роботі пояснюється семантика
онімів та вивчаються їхні типи та функціональні ознаки.
Наукові пошуки присвячуються, напр., дослідженню ВН у літературних творах модернізму (зокрема, у німецькій мові
у творах Т.Манна «Mario und der Zauberer», «Der Zauberberg», «Tristan»). Спираючись на філігранне мистецтво Т. Манна у
надаванні імен головним героям своїх творів, на умови використання ВН, різницю між індивідуальними та колективними
конотаціями, їх функціональні ознаки, визначаються головні ознаки антропонімів у епоху модернізму [16].
Серед недостатньо вивчених питань германістики залишається аналіз конотативних онімів німецької мови (історичних топонімів, національних символів та ін.) у художній літературі та фольклорі (казках, піснях та ін.), що визначає перспективність майбутніх досліджень.
На жаль, кількість робіт вітчизняних германістів у площині літературної ономастики за останні роки незначна. До найбільш вагомих робіт можна віднести комплексне вивчення семантичних та функціональних особливостей прецедентних
феноменів, зокрема прецедентних імен, що використовуються для класифікації героїв, набуваючи статусу загальних назв
(Mephisto, Parzifal, Bismark) у німецькомовному художньому дискурсі ХІХ – ХХ ст. [13].
Аналіз показав, що оніми досліджуються українськими германістами здебільшого у газетно-публіцистичному, а не у
художньому дискурсі. До таких праць належить дослідження, присвячене вивченню функціонування ВН за допомогою
статистичних методів у різноманітних німецьких газетно-публіцистичних жанрах [1]. Ґрунтовним вбачаємо зіставне вивчення Nomina Propria в німецькому та українському інформаційних зовнішньополітичних дискурсах з урахуванням частотних варіантів антропонімічної референції [7].
Зазначимо, що проблемами ономастики займаються представники такої мовознавчої науки, як перекладознавство.
Так, українські науковці досліджують, напр., особливості відтворення німецьких ВН в українських казках (Rumpelstilzchen
(Торохтій), Frau Hölle (Бабуся Метелиця)) [14].
Здебільшого роботи цього напряму присвячено художньому перекладу онімів українських письменників засобами
німецької мови. Напр., вивчаються оніми з прозових творів В.Стефаника, М.Черемшини, Л. Мартовича у їхній німецькомовній інтерпретації [12]; комплексно аналізується антропонімний простір української художньої прози кінця ХІХ-ХХ
ст.; встановлюються способи іменування персонажів; виявляються різні варіанти відтворення українських антропонімів
засобами німецької мови та їх передача у німецькомовних перекладах і можливості збереження функцій українських антропонімів у художньому перекладі [12].
Отже, аналіз онімів (історичних топонімів, власних назв, національних символів та ін.) німецької мови у художній
літературі та фольклорі також є перспективним напрямом української германістики.
Упродовж останнього часу усе більшу увагу мовознавців привертає мовна концептуалізація знань людини про світ і
про своє місце в цьому світі. Когнітивний підхід до вивчення мовних явищ сприяв виникненню когнітивної ономастики,
що поєднує досягнення ономастики й когнітивної лінгвістики. ВН будь-якої мови трансформуються, зазнають переробки,
стаючи концептами ментального лексикону. Когнітивна ономастика вирішує певне коло проблем, найважливішими серед
яких є: 1) буття ВН у ментальному лексиконі; 2) форми концептуалізації ВН; 3) форми та функції онімічних концептів у
мові мозку; 4) способи організації онімічних концептів у онімічні фрейми на ґрунті уніфікованих конструкцій знань про
їх зв’язки з позамовними носіями тощо [5, c. 396–397].
У сучасній німецькій германістиці існує незначна кількість лінгвістів, які розглядають оніми з позиції когнітивної
ономастики. Зазначимо дослідження місця ВН у ментальному лексиконі носіїв німецької мови, в якій різні типи онімів висвітлюються з урахуванням здобутків когнітивної лінгвістики, враховуючи форми їхньої концептуалізації [19]. Крім того,
достатньо цікавим є вивчення німецьких топонімів у площині когнітивної лінгвістики, в якому розглядаються питання референції ВН та їхнє функціонування в художньому дискурсі [22]. Робота є спробою поєднання когнітивної та літературної
ономастики і наголошує, що літературна ономастика є здебільшого літературною антропономастикою.
Вітчизняна германістика на даний час, на жаль, не містить значної кількості досліджень з когнітивної ономастики.
Проаналізував останні роботи, виокримемо контрастивне дослідження трьох мов, в якому наголошується, що німецькі
прізвища (Horn, Grünewald, Schwab), пройшовши довгий шлях в історичному розвитку, актуалізують концепти, притаманні різним лінгвокультурам; відображають зв’язок із певною місцевістю та містять указівку переважно на походження
людини; крім того, вони стають матеріалом для виявлення концептуальних пластів у різних мовних картинах світу [10].
Підсумовуючи проведений аналіз, зазначимо, що новітні наукові дослідження присвячені, в першу чергу, загальним
питанням теоретичної ономастики або перекладацькому аспекту ВН. Ономастичний простір сучасної німецької мови має
великий потенціал для всебічного вивчення як у площині когнітивної ономастики, так і літературної ономастики. Новизна

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

154

цих лінгвістичних галузей пояснює, на нашу думку, по-перше, незначну кількість здобутків у цих напрямах наукового пошуку, по-друге, широке коло майбутніх досліджень. До перспективних напрямів вивчення можна віднести вивчення ВН
у площині когнітивної ономастики, висвітлення конотативного компоненту ВН у художньому дискурсі, контрастивний
аналіз ВН різних лінгвокультур та ін.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВТОРИННО ПРЕДИКАТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ VOSI
У СУЧАСНИХ ГРАМАТИЧНИХ СТУДІЯХ
У статті досліджуються конструкції вторинної предикації, розглядається їхня форма, зміст та функціонування. Аналізується вторинно предикативна конструкція VOSI у сучасних граматичних студіях. Особлива увага приділена становленню та критеріям визначення VOSI-конструкції в англійській мові.
Ключові слова: синтаксичні структури вторинної предикації, VOSI-конструкції, особові форми дієслова, неособові форми дієслова.
THE INVESTIGATION OF THE CONSTRUCTION OF SECONDARY PREDICATION VOSI IN MODERN
GRAMMATICAL SCHOOLS
The article deals with the constructions of secondary predication in English. Syntax of many languages investigates not only
sentences but also syntactical constructions. Syntactical structures of secondary predication are of great interest in traditional
grammar. They are known as Соmplex Object, Complex Subject, For-to-Infinitive Construction, Conjunctive Infinitive Phrases,
Gerundial Predicative Construction and Absolute Construction. It is not easy to analyze these constructions because of the ab-
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sence of a precise criterion of classification. The structure of secondary predication is regarded as а syntactical unit which, according to its structure, takes a position between a phrase and a subordinate clause. Earlier the main attention was paid to the development of the Accusative and Infinitive construction only in ancient languages. But the coming into being of this construction
in English was not investigated enough. In traditional literature the term Accusativus cum Infinitivo (a.c.i) means any structure
which contains the main predicate, accusative nominal phrase and the infinitive (obligatory in such an order). The verbs which
take a.c.i are divided into groups but there are no precise criteria of the division. F. Visser’s term VOSI (Verb – Object / Subject
– Infinitive) which includes all infinitive complement constructions with a noun phrase in preposition is presented in the article.
Key words: syntactical structures of secondary predication, VOSI-constructions, finite forms of the verb, non-finite forms of the verb.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНО ПРЕДИКАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ VOSI В СОВРЕМЕННЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ СТУДИЯХ
В статье исследуются конструкции вторичной предикации, рассматривается их форма, суть и функционирование. Анализируется вторично предикативная конструкция VOSI в современных грамматических студиях. Особенное
внимание уделяется становлению и критериям определения VOSI-конструкции в английском языке.
Ключевые слова: синтаксические структуры вторичной предикации, VOSI-конструкции, личные формы глагола,
неличные формы глагола.

У сучасному вченні про синтаксис найбільш досліджених мов предметом розгляду є не лише реченнєві утворення
як цілісні одиниці, але й окремі синтаксичні конструкції. Завдання граматичної розвідки полягає в комплексному аналізі
таких синтаксичних одиниць з огляду їхньої форми, змісту та функціонування. У граматичних студіях інтерес викликають
синтаксичні структури вторинної предикації насамперед через неузгодженість суб’єктно-предикатних відношень у їхній
поверхневій структурі, а також відсутність прямих відповідників у слов’янських мовах [6, с. 31].
Відповідно до засад сучасної теорії синтаксису будь-який предикат указує не лише на ту чи іншу властивість або відношення, але й на особливий бінарний логічний зв’язок. Це передбачає поділ на логічний предикат, що позначає конкретну властивість, і логічний оператор «<=», що позначає відношення предикації. Останнє є взаємозв’язком між індивідним
і предикатним поняттями певного судження, тобто предикація є логічною операцією приписування встановленої й відібраної мислячим суб’єктом конкретної властивості або відношення до абстрактного предмета [5, с. 279].
З іншого боку, предикацію трактують як акт поєднання двох незалежних предметів думки, виражених самостійними
словами, для того щоб представити «стан речей», подію або ситуацію дійсності. При цьому вона постає як акт створення
пропозиції [1, с. 342].
Будь-яка структура вторинної предикації функціонує лише в межах речення, тобто за наявності структури первинної предикації. Найзагальнішу модель речення, що включає цю структуру, можна представити як: S1 + Р1 + S2 + Р2 (+
complements), де:
S1 – первинний підмет речення;
Р1 – первинний присудок речення;
S2 – вторинний підмет, який актуалізується займенником, іменником, іменною групою чи іменником (значно рідше),
що є власною назвою;
Р2 – вторинний присудок, репрезентований неособовими формами дієслова, тобто інфінітивом (із часткою to та нульовим інфінітивом), дієприкметником І (інфінітив + ing), дієприкметником II (інфінітив + ed для правильних дієслів, для
неправильних – власна форма) або недієслівною частиною мови (наприклад, іменником, прикметником);
комплемент – додаток вторинного присудка, якого потребує семантика цього дієслова [6].
Актуалізаторами вторинної предикації є структури, які в традиційній граматиці отримали назву складний додаток /
об’єктний предикативний інфінітивний зворот або об’єктний відмінок з інфінітивом (Соmplex Object), складний підмет /
суб’єктний предикативний інфінітивний зворот або називний відмінок з інфінітивом (Complex Subject), інфінітивна конструкція з прийменником for (For-to-Infinitive Construction), сполучникова інфінітивна конструкція (Conjunctive Infinitive
Phrases), герундіальна предикативна конструкція (Gerundial Predicative Construction) та абсолютна конструкція (Absolute
Construction). У різних за своєю структурою названих вище конструкцій є спільна риса – неузгодженність суб’єктнопредикатних відношень їхньої поверхневої структури [6, с. 43].
Аналіз таких синтаксичних одиниць ускладнюється відсутністю чіткого критерію їхнього виокремлення та класифікації.
У сучасних граматиках англійської мови явище вторинної предикації не отримало однозначної інтерпретації, а деякі дослідники навіть заперечують його існування. Вважають також, що неособові форми не можуть реалізувати предикацію, оскільки
вони позбавлені кількох важливих категоріальних ознак, властивих особовим дієсловам, а саме: числа, особи та способу. Дієслово проектує свої граматичні значення на неособові форми, утворюючи вторинну предикативну зону речення [10, с. 37].
Принагідно нагадаємо про відсутність термінологічної узгодженості щодо досліджуваних конструкцій, які прийнято
позначати як: the for-to-infinitive construction, the gerundial predicative construction, complex object, absolute construction [7,
с. 96–98]. Такі структурні утворення також визначають як предикативні фрази й виокремлюють інфінітивну нексусну
фразу (infinitival nexus phrase), герундіальну нексусну фразу (gerundial nexus phrase) та дієприкметникову нексусну фразу
(participle nexus phrase) [8, с. 86].
У зарубіжній лінгвістиці висвітлення проблем, пов’язаних з аналізом структур вторинної предикації, представлено
в працях Г. Поутсма [15, с. 427–432], П. Робертса [16, с. 179–180], М. Суона [17, с. 140, 242, 283–284, 412–413] та ін.
Зазначимо також, що ці структури часто позначають термінами: 1) subjectless nonfinite clauses та nonfinite clauses with
the subject (структури з неособовими формами дієслова, що мають підмет або характеризуються його відсутністю) [14,
с. 286]; 2) non-finite clauses [6, с. 23] або взагалі не виокремлюють як структуру із самостійним граматичним статусом [11,
с. 199–201]. Тривають також дискусії щодо їхнього комунікативного навантаження, адже вони мають власну комунікативну спрямованість, що наближає їх до рівня речення.
У процесі комунікації як специфічної форми інтеракції людей у їхній пізнавально-трудовій діяльності відбувається
взаємодія вербальних і невербальних компонентів знакових систем, що викликає питання про співвідношення одиниць інформації й одиниць мови. Згідно з традиційним граматичним ученням, засобом вираження інформації слугує предикативна одиниця. У контексті вивчення «ускладненої» інформативної структури речення протиставляють поліпредикативність
складного речення поліпропозитивності ускладненого. Однак, ураховуючи те, що під пропозицією розуміють одиницю,
яка за змістом відповідає повідомленню, її не можна розглядати як предикативну [4, c. 215].
Окрім особоводієслівних одиниць, предикативність також реалізують потенційно-предикативні конструкції на зразок:
1) об’єктно-інфінітивних; 2) суб’єктно-інфінітивних; 3) дієприкметникових. Однак, не всі з перерахованих вище кон-
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ституюють мінімальні комунікативні утворення. Ці конструкції не є формально виокремленими у структурі речення, а
отже не мають статусу мінімальної комунікативної одиниці. З іншого боку, предикативні відношення притаманні їхній
глибинній структурі, що є визначальним для формування самостійної комунікативної одиниці. Специфіка репрезентації
в поверхневій структурі визначає їхню формальну підпорядкованість структурам первинної предикації, неспроможність
самостійного функціонування. Компоненти речення, що є формально виокремленими і в яких ми спостерігаємо експлікацію предикативного відношення, набувають статусу мінімальної комунікативної одиниці [6, с. 25].
У сучасній англістиці наявна низка досліджень, де комплексно розглянуто природу та функціональне навантаження структур вторинної предикації. Ці структури представлено як компоненти простого ускладненого речення, як предикативні словосполучення та предикативні комплекси. Названі одиниці отримали також назву предикативних зворотів і
вторинно предикативних синтагм [6].
Під конструкцією вторинної предикації ми розуміємо синтаксичну одиницю, що за своєю структурою є проміжною
ланкою між фразою та підрядним реченням [7]. Розглянемо класифікацію структур вторинної предикації з огляду їхньої
функції в реченні:
1) предикативні комплекси, які можуть виконувати функцію будь-якого члена речення (the for-to infinitive construction,
the gerundial predicative construction). У прикладі (1) the for-to infinitive construction функціонує як складне означення
(Complex Attribute):
(1) There was no need for him to be economical;
2) предикативні комплекси, що функціонують лише як додаток (Complex Object). У прикладі (2) everyone to enjoy
themselves функціонує як складний додаток (Complex Object):
(2) I want everyone to enjoy themselves;
3) предикативні комплекси, що функціонують лише як обставина (absolute construction). Приклад (3) демонструє абсолютну конструкцію (Absolute Construction) у функції обставини причини (Adverbial Modifier of Reason):
(3) The restaurant having closed, there was nowhere to eat.
Зауважимо, що ця класифікація не є досконалою, адже вона не включає складного суб’єкта (complex subject) [7, с. 95–106].
В основі розмежування особової та неособової форм дієслова лежить ступінь повноти репрезентації процесу, реалізованого його дієслівним корелятом. Це протиставлення в системі особових і неособових форм є явищем, що характеризує
дієслово загалом, а саме як категорію, виокремлювану на основі протиставлення безособових та іменних форм дієслова, і
є такою, яка подає процес у різних варіаціях [9, с. 246–247].
Особові дієслівні форми протиставляються безособовим насамперед за структурними характеристиками. Зокрема, у
морфологічному плані вони відрізняються від особових наявністю / відсутністю категоріальних ознак часу, способу, числа та особи. Виразною синтаксичною властивістю цих одиниць є те, що вони не вживаються у функції присудка. Звернімо
увагу на те, що ознака предикативності наявна в особових формах і відсутня в неособових [3, с. 15].
На нашу думку, протиставлення інфінітивних форм також слід шукати в наявності / відсутності окремих категорій. Це
дає змогу виокремити систему неособових форм дієслова в англійській мові, яка представлена трьома категоріальними
формами – інфінітивом (the Іnfіnіtіve), ing-формою і дієприкметником ІІ (Partіcіple ІІ). Традиційно система інфінітива в
англійській мові характеризується граматичними категоріями стану, виду й часової віднесеності.
У граматичних студіях донині основну увагу приділяли розвитку акузативної та інфінітивної конструкції в античних
мовах. Натомість cтановлення цієї конструкції в англійській мові не отримало достатнього висвітлення. Помітним винятком є праці Е. Ворнер, хоча в них відсутнє вичерпне пояснення цього граматичного феномена [18]. Більшість діахронних
досліджень було виконано наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Ф. Віссер, М. Каллуей, К. Крікау, Б. Мітчел і Я. Цайтлін,].
Зокрема, О. Фішер, Ф. Віссер і Б. Мітчел хибують на описовість у своїх розвідках і не вдаються до пояснення еволюції
досліджуваних одиниць [13, с. 143].
У традиційній літературі термін ‘accusativus cum infinitivo’ (далі a.c.i.) позначає: (1) будь-яку конструкцію, яка містить
такі елементи: головний предикат – акузативна іменна фраза – інфінітив (обов’язково в цьому порядку), (широке трактування); (2) конструкцію, яка включає всі ці три елементи, але акузатив та інфінітив інтерпретуються як єдність, залежна
від головного предиката (вузьке трактування).
Дієслова, що утворюють a.c.i., поділяють на групи, оформлені різними числовими й родовими показниками. Ці групи
містять утворення на зразок:
(4) I saw / heard him come there.
(5) He let / made her go home.
(6) The doctor ordered the patient to stay in bed.
(7) She believed him to be honest.
Більшість граматистів вдаються до розмежування a.c.i. за типами, що не завжди зумовлено гомогенністю чинників.
Дослідники a.c.i. конструкцій часто вказують на відсутність чітких критеріїв, які б уможливили коректний поділ цих одиниць. Особливе місце в трактуванні зазначеного питання належить працям Ф. Віссера, на думку якого термін ‘accusative
and infinitive’ є неприйнятним через відсутність знахідного відмінка в англійській іменниковій парадигмі. Те саме стосується й терміна ‘object and infinitive’, оскільки він затемнює той факт, що іменна фраза є одночасно підметом [2]. Натомість, Ф. Віссер використовує термін VOSI (Verb – Object / Subject – Infinitive), що об’єднує всі інфінітивні комплементарні
конструкції, яким передує іменна група. У його компедіумній праці зазначено, що VOSI-конструкції вживаються після
одинадцяти категорій дієслів (серед них – дієслова причини, дозволу, команди, заборони, перешкоди, спонукання та ін.),
різних за своєю дистрибуцією [13, с. 149].
Нагадаємо, що більшість граматистів послугуються класифікацією Ф. Віссера, який забезпечує необхідним інвентарем мовних фактів на всіх етапах розвитку англійської мови. Останнє безумовно робить цю працю безцінною для діахронного дослідження. На відміну від Ф. Віссера, у працях Г. Бока та О. Єсперсена, конструкції a.c.i. розглянуто в синхронній
площині, без урахування походження їхніх витоків. Г. Бок не подає чіткого визначення єдності між головним дієсловом,
об’єктною / суб’єктною іменною фразою та інфінітивом, указуючи, однак, на сполучник that як критерій поділу й залишаючи семантичні класи дієслів, після яких можливе вживання а.с.і. конструкцій поза межами диференційних ознак. Він
розрізняє три групи або типи а.с.і. конструкцій [12, с. 220]:
1) зв’язок між інфінітивом і дієсловом слабший, ніж між іменною фразою в акузативі та дієсловом (дієслова змушування, перешкоджання, переконання та ін.). Напр.:
(8) I can’t get him to do it quickly;
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2) іменна група в акузативі та інфінітив окремо доповнюють головне дієслово, незважаючи на залежність від дієслова
(дієслова відчуттів):
(9) I heard him lock the door;
3) іменна група в акузативі та інфінітив разом формують комплемент головного дієслова (дієслова мовлення та мислення). Напр.:
(10) We consider him to be the best player.
Наведені вище дієслова належать до різних груп, проте виступають складниками одного й того самого лексичного поля.
Синтаксичне підґрунтя для виокремлення a.c.i. конструкцій знаходимо в працях О. Єсперсена. Однак критерій поділу
дієслів, після яких можливе вживання а.с.і. конструкцій, не завжди зрозумілий, адже деякі дієслова належать до більш
ніж однієї лексико-синтаксичної групи.
Отже, предикацію визначають як віднесення певного змісту, певного предмета думки до дійсності. Під структурою
вторинної предикації ми розуміємо синтаксичну одиницю, що є проміжною ланкою між фразою та підрядним реченням.
Критерії визначення VOSI-конструкцій у сучасній лінгвістиці окреслені нечітко. Як і Ф. Віссер, ми визначаємо VOSIконструкції як такі, що позначають усі інфінітивні комплементарні конструкції з іменною групою в препозиції.
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ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНИХ ГРАМАТИЧНИХ СТУДІЯХ
У статті проаналізовано сучасну методологію дослідження умовного речення. Виокремлено формально-граматичний
та функціонально-семантичний підходи до аналізу цих синтаксичних одиниць. Встановлено, що при дослідженні умовного
речення необхідно враховувати гносеологічний, темпоральний, гіпотетичний, модальний та інструктивний аспекти.
Ключові слова: фактичне умовне речення, каунтерфактичне умовне речення, гносеологічний, темпоральний, гіпотетичний аспекти.
THE ANALYSIS OF CONDITIONAL SENTENCES IN MODERN GRAMMAR SCHOOLS
The article analyses the main approaches to the study of conditionals. It determines two main approaches, i.e. formal and
semantic, which complement each other. The conditional sentence is determined as a bipredicative unit of indirect modality,
united with the help of a subordinate conjunction, which states that the condition of the main clause action is hypothetic. The
basic criterion, which is the foundation of these approaches, is the type of semantic relations between the main and embedded
clauses. The additional criteria are tense forms of the verbs in the main parts of the conditional construction, hypothetical level, epistemic, modal, temporal aspects. The informational aspect concerns three types of information presented in the conditional sentence (true, untrue, agnostic), the hypothetical level can vary depending on the tense forms and the usage of modals
in the construction. In some cases the conditional sentences can present the isomorphism of conditional and temporal characteristics. From the semantic point of view the instructive character of conditionals also should be taken into consideration.
Key words: real conditionals, counterfactual conditionals, epistemic, temporal and hypothetical aspects.
ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВНИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ СТУДИЯХ
В статье проанализирована современная методология изучения условного предложения. Выделено формальнограмматический и функционально-семантический подходы к анализу этих синтаксических единиц. Установлено,
что при исследовании условного предложения необходимо учитывать гносеологический, темпоральный, гипотетический, модальный и инструктивный аспекты.
Ключевые слова: фактическое условное предложения, каунтерфактическое условное предложение, гносеологический, темпоральный, гипотетический аспекты.
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Умовні речення, як об’єкт лінгвістичної розвідки, неодноразово привертали увагу зарубіжних і вітчизняних лінгвістів
[1; 3; 4; 6; 11; 12; 13; 14]. В сучасному мовознавстві накопичений певний досвід дослідження висловлень, які виражають
умовні відношення, однак, на сьогодні, відсутня одностайна точка зору про те, як назвати відрізок мовлення, в якому експлікується умова [2]. У зарубіжних синтаксичних студіях умовне речення (conditional sentence) визначається як структура, що складається з головного і підрядного речень, які об’єднані сполучником if або іншим синонімічним сполучником
[11; 14]. У російському мовознавстві на позначення засобу мовного втілення категорії умови використовують термін
умовна конструкція, маючи на увазі біпредикативне (біпропозитивне) семантичне утворення, що називає два положення
справ, одне з яких безпосередньо залежить від іншого [1; 3; 6]. При цьому термін умовна конструкція є набагато ширшим
за термін умовне речення, оскільки перший включає в себе різнорівневі утворення на позначення умови: синдетичні та
асиндетичні (інверсовані) складнопідрядні речення, речення ускладнені конструкціями з неособовими формами дієслова,
прийменниково-субстантивні конструкції тощо. У рамках такого підходу умовне речення постає як одна із конструкцій
на позначення відношень умови.
Метою статті є аналіз сучасних підходів до вивчення умовних речень. Об’єктом дослідження є умовне речення (УР),
предмет дослідження складають трактування відмітних характеристик умовного речення в сучасних граматичних парадигмах.
Визначальними напрями дослідження умовних речень другої половини ХХ століття у вітчизняному мовознавстві є
формально-граматичний і функціонально-семантичний. Наукові розвідки представників формально-граматичного підходу засновуються на розумінні того, що умовне речення належить до двочленних складно-підрядних речень, при цьому
головна увага при дослідженні приділяється лише формальним ознакам об’єднання їх частин Так, О. М. Пешковський
розглядає умовні речення лише як ілюстрації вживання певних сполучників, досліджуючи етимології та відтінки значень
останніх [5, c. 487-489].
Подальші розвідки лінгвістів призвели до об’єднання семантичного і формального підходів до аналізу засобів вираження категорії способу в цілому і дослідженні умовних речень зокрема. Автори фундаментальної граматики англійської
мови більш детально займаються виокремленням типів значень умовного способу (див. рис. 1). Умовні речення із значенням прямої умови вказують на те, що ситуація, зображена в головному реченні, безпосередньо залежить від виконання
умови підрядного речення. У випадках з непрямою умовою, підрядне речення та умова, вказана в ньому, не пов’язана з
ситуацією, відображеною в головній частині. У реченні з відкритою умовою інформація у головному реченні може відповідати дійсності, але й може бути неістинною. Гіпотетична умова виражає інформацію про те, що умова не є, не була
або не буде виконана [7, p. 247]. Такий поділ суголосний точці зору, висловленій авторами «Русской грамматики – 80» і
«Русской грамматики – 90», згідно з якою специфіка умовного зв’язку полягає в тому, що умовність завжди передбачає
гіпотетичність. Умовні відношення є або реальними, або гіпотетичними (з двома варіантами: потенційним й ірреальним).
При потенційній умові мовець допускає можливість існування певного положення справ, при ірреальній умові він або
виключає таку можливість, або припускає її неможливість) [4].

Рис. 1. Типи умовного значення за Р. Квірком та ін.
Новітні студії у царині синтаксису пропонують вивчати умовні клаузи із урахуванням граматичного і семантичного
критеріїв. У цьому відношенні інтерес викликає дослідження Ніколаса Решера, в якому було детально розроблено аспекти, які повинні бути врахованими при дослідженні умовних клауз [15, p. 15-30]:
1. гносеологічний аспект. Аналіз умовних клауз із когнітивної точки зору слід здійснювати із урахуванням трьох видів інформації, яка експліцитно або імпліцитно представлена в антецеденті:
– достовірна інформація. Важливою складовою аналізу умовних клауз першого типу є їх розгляд з граматичної та
семантичної точок зору. Якщо брати до уваги граматичну складову, для таких речень характерним є використання форм
теперішнього часу і в головному, і в підрядному реченнях. Із семантичної точки зору, інформація, закладена в умовному
реченні, має значення безсумнівності й впевненості у виконанні описаної дії, тому такі речення називають фактичними
(‘Since p is true, q is), напр., If (since) he is in Paris, then he is in France.
– недостовірна інформація. Умовні клаузи другого типу демонструють певні відмінності в інтерпретації, які полягають у неістинності та невідповідності реальності тієї інформації, яка закладена в антецеденті (‘If p were true, q would be’).
З точки зору академічної традиції такі умовні клаузи називають каунтерфактичними, напр., If I were you, I wouldn’t go
there.
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- невизначена достовірність інформації. У цьому випадку інформація в антецеденті розкриває невизначений статус
правдивості, або неправдивості (‘If p is true, q will be’). Ці клаузи є агностичними, напр., If I have time tomorrow, I will come
to you and we will talk.
Інтерес викликає той факт, що лише останній тип є власне умовним реченням: фактичні умовні клаузи є умовними
лише за формою, однак не за змістом; каунтерфактичні речення несуть значення умовності, однак, виражена умова вже не
буде виконана. Агностичні ж умовні клаузи займають медіальну позицію між фактичними та каунтерфактичними, тому
що мовець не є впевненим в інформації, закладеній у такій клаузі.
2. Аспект гіпотетичності. У дослідженні УР необхідно враховувати, що можливість виконання певної дії може значною мірою різнитися. Рівень гіпотетичності експліцитно виражається за допомогою часової форми дієслова, за рахунок
використання різних сполучників і модальних слів. Порівняємо наступні речення:
(1) When she invites me to the dinner tomorrow, I will finally meet her
(2) If she invites me to the dinner tomorrow, I will finally meet her.
(3) If she invited me to the dinner tomorrow, I would finally meet her.
(4) If she were to invite me to the dinner tomorrow, I would finally meet her.
Хоча речення (1) – (4) презентують фактично гомогенне інформативне повідомлення про взаємозв’язок між запрошенням на вечерю і знайомством із суб’єктом, має сенс говорити про градацію їх гіпотетичності: факт запрошення на вечерю
набуває усе більшого значення проблематичності і сумнівності з кожним наступним реченням. Отже, виокремлюють
чотири рівні гіпотетичності виконання дії: 1) реальність дії; 2) реальна можливість виконання дії; 3) незначна вірогідність
виконання дії; 4) неможливість виконання дії.
3.Темпоральний аспект. У багатьох випадках темпоральні сполучники (when, whenever, as soon as, after etc.) використовуються у підрядних реченнях для вираження умови. Для таких утворень характерною є ізоморфність умовного
та темпорального значення. Речення (5) включає часовий аспект, однак виконання дії в антецеденті можливе за умови
виконання дії у консеквенті.
(5) After I write the essay, I’ll go for a walk.
Якщо брати до уваги філософський аспект дослідження УР, вважаємо за доцільне більш детальний розгляд категорії
каузальності. Розкриваючи взаємозв’язок між двома частинами умовного речення, каузальність є:
− транстемпоральною, напр., When he dances, his daughter laughs ;
− гіпотетично спрямованою на майбутнє, напр., If he started dancing, his daughter would laugh;
− каунтерфактично спрямованою на минуле, напр., If he had danced, his daughter would have laughed.
На нашу думку, відповідні типи каузальності імпліцитно корелюють із трьома типами умовних клауз, які визнає академічна традиція у граматиці. Для більш чіткого розуміння аспекту каузальності, слід розглядати його у зв’язку з темпоральним
аспектом, адже у таких реченнях виконання дії в антецеденті темпорально передує і залежить від виконання дії у консеквенті.
4. Структурно та семантично диференційованим у дослідженні УР є аспект модальності та адвербіальності, урахування якого є необхідним за умови наявності в УР додаткових модальних або адвербіальних елементів, які включають: показники модальності (normally, probably, possibly, surely, necessarily, easily); показники темпоральності (yesterday,
tomorrow, next week, last year, henceforward, ever); показники частотності (often, never, usually, sometimes, always); показники відмови і заперечення (not, it’s not the case that, unless тощо):
5. Адвесивно-інструктивний (консультативний) аспект. Із семантичної точки зору умовні речення, які розкривають
цей аспект, експлікують різного роду поради та інструкції.
Указані критерії лежать в основі інших сучасних зарубіжних вчень. За даними І. Свістер [9, p. 113], УР поділяються
на змістові, епістемічні та УР-мовленнєві акти (параметрична складова представлена трьома варіантами розуміння висловлення: як змісту, як епістемічної цілісності і як мовленнєвого акту). Послуговуючись доробком представників філософсько-лінгвістичних шкіл, які диференціювали індикативні та каунтерфактичні УР, Б. Дансігер та Е. Мьядушевська за
основу своєї класифікації обирають тип «можливого світу», виникнення якого детермінується if-клаузою. Можливий світ
відображає шляхи розгортання подій і одним із таких світів є актуальний або реальний світ, у якому речі зображені однозначно та відповідають істині. Відповідно розрізняють фактичні, теоретичні та гіпотетичні УР [10]. Аналізуючи типи УР,
Р. Деклерк та С. Рід схиляються до наступної інтерпретації каунтерфактичних (гіпотетичних) УР: умова Р є каунтерфактичною, якщо вона трактується «всупереч певному факту», тобто як така, що може відповідати правді у можливому світі,
який є несумісним із реальним (актуальним) світом [11, р. 13].
Параметричний чинник темпоральності став важливою складовою теорії, запропонованої Р. Ленекером. Згідно останньої, замість поділу умовних речень на «теперішні» (present) та «минулі» (past), слід говорити узагальнено про близький
і віддалений контрасти в епістемічній сфері. Важливо, що цей контраст розглядається з точки зору ментальної моделі
часової лінії (timeline mental model), тому предикація найближчої реальності, зазвичай, трактується як предикація теперішнього часу, а віддаленої реальності – як минулого [14, p. 247].
Отже, у межах формально-граматичного та функціонально-семантичного підходів панівним визначенням умовного речення є його трактування як складнопідрядного речення непрямої модальності, в якому підрядне речення, приєднуючись до
головного за допомогою підрядного сполучника, вказує на умову, за якої дія, вказана у головному реченні, є гіпотетичною
або бажаною. Критерій, покладений в основу досліджень в межах зазначених підходів, – тип смислових відношень між головним та підрядним реченням (консеквентом і антецедентом), додатковими критеріями при цьому слугують використання
часових форм дієслова, рівень гіпотетичності висловлення, гносеологічний, модальний, темпоральний аспекти.
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ВИОКРЕМЛЕННЯ ІМЕННИКІВ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ЗБІРНОСТІ
МЕТОДОМ ЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
У статті подано аналіз результатів лінгвістичного експерименту, який підтвердив припущення автора, що
носії мови виокремлюють іменники із семантикою збірності (ІСЗ) незалежно від формального вираження категорії
збірності, а спираючись на їхній внутрішній логіко-понятійний зміст, що служить єдиним визначальним критерієм
при відборі іменників із семантикою збірності на базі семантичного підходу.
Ключові слова: лінгвістичний експеримент, категорія збірності, іменники із семантикою збірності, семантичний підхід, респондент.
THE SELECTION OF NOUNS WITH SEMANTICS OF COLLECTIVITY BY THE METHOD OF LINGUISTIC
EXPERIMENT
The results of linguistic experiment that confirmed the assumption of the author about the importance of the semantic approach
to understanding the nature of collectivity are represented in the article, as well as it is mentioned that collectivity in the most typical cases is based on appropriate derivational and grammatical forms, but may not have this basis. The conclusions made after
the linguistic experiment have shown that native speakers distinguish nouns with semantics of collectivity (NSC), regardless of the
formal expression of the category of collectivity and relying on their internal logic-conceptual content, which is the only decisive
criterion in the selection of nouns with semantics of collectivity on the basis of semantic approach, which is supported by the author.
Analysis of linguistic experiment confirmed that the speakers understand the notion of the collectivity differently, depending on their language ability, and distinguish nouns with semantics of collectivity, relying primarily on semantics; the meanings of the NSC new word formations, entered into the context or not, were identified mainly correctly, as well as the synonyms
among the listed NSC non-typical word formations were tailored without mistakes; the notions of «totality» and «collectivity»
in the mind of the average speaker are matched; nouns with semantics of collectivity with negative assessment are skipped in
colloquial speech, because speakers believe they breach the rules of language or aesthetic canons, but are used in the literature for the increasing of the expressiveness of expression in colloquial speech.
Keywords: linguistic experiment, nouns with semantics of collectivity, semantic approach, respondent.
ВЫЧЛЕНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С СЕМАНТИКОЙ СОБИРАТЕЛЬНОСТИ МЕТОДОМ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
В статье подается анализ результатов лингвистического эксперимента, который подтвердил предположение
автора о том, что носители языка вычленяют имена существительные с семантикой собирательности независимо
от формального выражения категории собирательности, а опираясь на их внутреннее логико-понятийное содержание, которое служит единственным определяющим критерием при отборе имен существительных с семантикой собирательности на базе семантического похода.
Ключевые слова: лингвистический експеримент, категория собирательности, имена существительные с семантикой собирательности, семантический поход.

Неоднозначне потрактування категорії збірності, зокрема її вербалізації іменниками, відображено в різних підходах до
її визначення: морфологічному й семантичному. У річищі морфологічного підходу (збірні іменники визначаються як такі,
що означають сукупність однакових або подібних предметів, що сприймається як одне ціле, мають словотвірні маркери,
не мають корелятивних числових форм, не сполучаються з власне кількісними числівниками: жіноцтво, вороння, мишва,
маковиння) категорію збірності досліджували вчені І. К. Білодід, В. В. Виноградов, І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська,
О.К. Безпояско, В. О. Горпинич, А. П. Грищенко, І. Г. Матвіяс, О. П. Петровська, М. Я. Плющ, а також Ю. С. Азарх,
Л. Ю. Алтицева, О. П. Мосьпан, Г. Я. Томіліна та ін.
Ми вважаємо збірність передусім семантичною категорією, тобто єдиним визначальним критерієм при відборі збірних
іменників є їх внутрішній логіко-понятійний зміст, звідси уточнення терміна – іменники із семантикою збірності (ІСЗ).
Збірність у найбільш характерних випадках спирається на відповідні словотвірні (афіксальні) і граматичні (сингулярні)
форми, однак може і не мати такої опори. Семантичний підхід до розуміння природи збірності репрезентовано в працях
К. С. Аксакова, В. О. Богородицького, Ф. І. Буслаєва, О. М. Пєшковського, О. О. Шахматова, у дослідженнях І. А. Висоцької, О. М. Гвоздєва, В. І. Дегтярьова, І. Р. Домрачевої, І. Е. Єселевич, Н. О. Єрошкіної, О. Ф. Клементьєвої, О. О. Лєшкової, О. П. Мосьпан, В. К. Сташайтене, Н. Д. Черкес та ін.
© Ю. Є. Манохіна, 2015

Серія «Філологічна». Випуск 58

161

Зберігаючи зміст поняття «збірність», іменники із семантикою збірності різняться формою вираження, зокрема семантичний підхід передбачає віднесення до них субстантивів, у яких збірне значення виступає як елемент лексичного
(посуд, табун, група тощо), іменників із узагальнено-збірним значенням (багато птиці в лісах), із лексико-словотвірним
значенням сукупності (учительство, професура, адвокатура, зелень, молодь тощо), іменників із збірним значенням як
результатом метонімії (іменник срібло має збірні значення: 1. «речі із срібла», 2. «срібні медалі», 3. «гроші»; власна назва Київ набуває збірного значення «уряд України» тощо). Семантика збірності виявляється також формою «знахідного
збірного» (термін Г.О. Золотової) у словосполученні на зразок іти в солдати.
Окремі авторські міркування й припущення щодо контекстуальних модифікацій значень ІСЗ зумовили потребу проведення лінгвістичного експерименту, що виявив індивідуальні особливості анкетованих стосовно їх поглядів на можливості вираження семантики збірності в іменниках і дозволив аргументувати низку висновків дослідження. Лінгвістичний
експеримент є одним із психолінгвістичних методів дослідження мовних явищ, у науковій літературі його визначають
як «експеримент, який пояснює мовне чуття піддослідного з метою перевірки моделей мовних стандартів та функційномовних моделей» [3, с. 16].
Мета статті – репрезентувати результати лінгвістичного експерименту, що виявив індивідуальні особливості анкетованих стосовно їхніх поглядів на можливості вираження семантики збірності в іменниках.
Для визначення кількісних результатів експерименту, а також на всіх етапах аналізу було використано процедури
кількісних підрахунків.
У процесі проведення експерименту респондентам було запропоновано анкету, що сприяла виявленню їх індивідуальних міркувань, відповідних асоціацій стосовно окремих слів із семантикою збірності, з’ясуванню ступеня актуальності
останніх у сучасному мовленні українців.
Отримані внаслідок експерименту судження про правильність / неправильність уживання певних мовних одиниць є
важливим джерелом інформації про мову і мовлення.
Проведений аналіз експериментального матеріалу дає змогу виявити реальні особливості мовного відображення дійсності в мовній картині світу певних груп людей, світогляд яких залежить від віку, статі, роду занять.
Методика проведення експерименту передбачала розв’язання комплексу завдань:
• добір лексем, що відображають семантику збірності;
• обґрунтування якісного та кількісного відбору інформантів;
• підготовку завдань;
• визначення часу, місця та способу проведення експерименту;
• визначення методики обробки матеріалу, його класифікації та опису;
• перевірку результатів експерименту.
Лінгвістичний експеримент було проведено серед студентів філологічних і нефілологічних факультетів Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету, Національної академії державного управління при Президентові України (Харківського регіонального інституту державного управління) в жовтні – листопаді 2012 року (загальна кількість учасників експерименту – 540 осіб).
Експеримент було проведено в письмовій формі в студентських групах та групах слухачів кількістю 10–30 чоловік, а
також в індивідуальній формі (бесіда з респондентом та письмова фіксація його відповідей і коментарів). Перед початком
експерименту інформанти проходили інструктаж щодо особливостей виконання завдань експерименту. Учасникам було
запропоновано анонімно вказати свій вік, стать, освіту, місце проживання, що дало змогу проаналізувати та врахувати
вікові, гендерні, освітні та територіальні особливості учасників експерименту, які могли накласти певний відбиток на
результати. Серед опитаних більшість склало юнацтво (до 20 років) – 315 осіб (58,3%), молодь від 20 до 30 років – 98 осіб
(18,3 %), середнє покоління від 30 до 50 років – 104 особи (19,1 %), старше покоління від 50 років – 23 особи (4,3 %). За
статтю 74% складали жінки, і відповідно 26 % – чоловіки. Характеризуючи інформантів за освітою, відмітимо, що середню освіту мають 365 респондентів (67,7 %), середню спеціальну – 17 респондентів (3,2%), вищу – 46 (8,6 %), другу вищу
– 112 (20,7 %). За місцем постійного проживання були представлені центральні, північні, східні регіони України і Крим.
Під час опитування було запропоновано анкету [1, c. 219-221], опрацьовуючи яку респонденти: а) висловили власну
думку щодо наявності / відсутності семантики збірності в запропонованих для аналізу окремих узуальних і оказіональних
словах і словосполученнях, а також у контекстах, з досліджуваними ІСЗ; а також б) навели власні приклади сполучуваності запропонованих ІСЗ; в) виокремили ІСЗ, що мали нейтральну, негативну чи позитивну оцінку та пояснили свій вибір,
що дало змогу відстежити розуміння мовцями і використання у власному мовленні наведених слів і конструкцій.
Проведена після анкетування бесіда з респондентами дала змогу з’ясувати логіку їх відповідей. Статистична обробка
відповідей продемонструвала загальні тенденції використання аналізованих одиниць як засобів вираження збірності в
сучасному мовленні українців.
Аналіз експериментальних даних дає змогу зробити такі висновки:
1) значення збірності в запропонованих ІСЗ мовці усвідомлюють різною мірою, що залежить від їхньої мовної спроможності, а також мовної й комунікативної компетенції;
2) розуміння значення кількості, що виражають запропоновані слова, виявилося неоднозначним, наприклад, значення «багато як неподільна єдність» визначило 83,9% опитаних у ІСЗ натовп, 56 % – у ІСЗ еліта, 58,3% – у ІСЗ полк і лише 15,2% – у
ІСЗ сервіз, що пояснюється особливостями предметно-понятійної віднесеності цих слів і мовною спроможністю респондентів;
3) вибір мовців при поділі ІСЗ на сукупні й збірні показав, що 62,3% респондентів віднесли до збірних слово букет,
40,8% – слово поїзд, хоча, на думку деяких дослідників, це сукупні поняття. Водночас «власне збірним» бадилиння, купецтво, шоферня віддали всього по 57%, 58% і 59% відповідно. Не визначилися з відповіддю 1% опитаних. Такий результат
свідчить про відсутність чітких меж, розмитість понять «сукупність» і «збірність», а отже, у конкретному акті комунікації
мовець обере те слово, яке буде точніше виражати висловлювану думку, не замислюючись про його «сукупну» чи «збірну» природу, тобто у свідомості пересічного мовця ці поняття ототожнюються.
4) респонденти дали чіткі відповіді щодо однорідності / неоднорідності предметів, закладеної в семантиці запропонованих ІСЗ: однорідні – вишник – 78,5%, череда – 53,6%, зграя – 52,7%; неоднорідні – майно – 72,1%, гарнітур – 69,9%,
комісія – 69%, що навзагал правильно віддзеркалює розуміння понять, номінованих цими словами;
5) із запропонованих словосполучень, де збірні поняття репрезентовані ІСЗ, що відображають шкалу конкретності /
абстрактності, 78% респондентів обрали названі конструкції, що свідчить про перевагу лексико-семантичного підходу
при доборі ІСЗ;
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6) 81,8% респондентів правильно дібрали синоніми серед наведених ІСЗ-оказіоналізмів, це демонструє розуміння
мовцями семантики інновацій, що в подальшому не виключає можливості вживання таких слів у мовленні і, ймовірно,
поповнення словника загальновживаної лексики;
7) незважаючи на інноваційний характер ІСЗ бандво, 94,6% респондентів визначили його негативну оцінку, що пояснюється прозорою внутрішньою формою цього новотвору та виразною оцінною семантикою форманта -в(о). 86,03%
опитаних не використали б це слово у своєму мовленні, що пояснюється позалінгвальними чинниками: 19,3% респондентів вважають, що такого слова не існує, 20,43% стверджують, що це неправильна форма, така форма не подобається 35,
48% опитаних;
8) визначаючи оцінне значення ІСЗ офіцерня в запропонованому контексті, 68,8% респондентів дають негативну оцінку, 5,37% – позитивну, нейтральною вважають 25,83% опитуваних, причому 81,7% заявили, що не використали б у своєму
мовленні це слово, вважають його форму неправильною 21%, 32,4% така форма просто не подобається;
9) щодо ІСЗ спорядження 54,85% опитаних відзначили, що характер оцінки не виражений, 43% респондентів визначили оцінку як позитивну і 2,15% – як негативну, при цьому 75% анкетованих готові використати цю форму у власному
мовленні, оскільки вона є цілком прийнятною, уживаною.
Після завершення експерименту в ході бесіди респонденти наголосили, що в процесі анкетування в деяких висловлюваннях визначення семантики збірності було утрудненим через вузький контекст, що не був сприйнятий як прецедентний,
а також у деяких завданнях, де ІСЗ подавалися без контексту.
Отже, результати лінгвістичного експерименту підтвердили, що ІСЗ визначаються носіями мови за наявності відповідного значення незалежно від формального вираження категорії збірності; значення ІСЗ-новотворів, уведені вони в
контекст чи ні, було з’ясоване в основному правильно; ІСЗ із негативною оцінністю, хоча і використовуються в художніх
текстах для збільшення емоційності висловлення, у розмовному мовленні оминаються, оскільки мовці вважають їх порушенням мовної норми або естетичних канонів.
Лінгвістичний експеримент є перспективним психолінгвістичним методом дослідження будь-яких мовних явищ.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
З ТЕРМІНОЛОГІЯМИ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ
У статті досліджується взаємозв’язок видавничо-поліграфічної термінології з термінологіями інших галузей
науки і техніки, встановлено що до видавничо-поліграфічної терміносистеми найбільше входить термінів із тих
дотичних до неї галузей, які забезпечують видавничий процес.
Ключові слова: термінологія, видавничо-поліграфічні терміни, словники,нові терміни.
INTERCOMMUNICATION OF PUBLISHING-PRINTING TERMINOLOGY WITH TERMINOLOGIES OF OTHER AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
In the article examines the intercommunication of publishing-printing terminology with terminologies of other areas of
science and technology, established that publishing-printing system of terminology includes the most of terminologies that are
relative to her areas, provide the publishing process. The perfection of methods of publishing-printing processes depends on
such areas as informatics, computer engineering, cybernetics, automation and also physics, chemistry, mechanical engineering and other. By publishing-printing system of terminology comes significant replenishment from systems concerning of library and bibliographic system of terminology, book-selling and also informational systems, technologies, label and bundling
affair. During the late XX – early XXI century in the system of terminology entered a large number of new terms of economic
areas. Many terms of the chemical industry joined to publishing-printing system of terminology, because a significant proportion of terms containing edition are terms closely associated with related to printing industry, production and properties of
paper, inks, photographs. From the field of informatics came the terms by designation of informative and software tools of
publishing-printing processes. It’s caused by absence of Ukrainian terms in the environment informational and operational
programs related to the computerization of the editorial and publishing processes. More than a dozen Ukrainian scientific,
research and educational institutions develop terms and definitions concerning of printing and publishing industry.
Keywords: terminology, publishing and printing terms, dictionaries, new terms.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ С ТЕРМИНОЛОГИЕЙ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В статье исследуется взаимосвязь издательско-полиграфической терминологии с терминологией других отраслей науки и техники, установлено, что в издательско-полиграфическую терминосистему большенство терминов
входит из тех касательных к ней отраслей, которые обеспечивают издательский процесс.
Ключевые слова: терминология, издательско-полиграфическая терминология, словари, новые термины.

Кінець XX – початок XXI ст. характеризується модернізацією технічних засобів та технологічних процесів, що викликана прогресом техніки і технологій і величезною конкуренцією на ринку як періодичних, так і книжкових видань,
підвищеними вимогами до якості видавничої, друкованої та пакувальної продукції. Розвиток науки й техніки спричинив
постійне вдосконалення поліграфічних технологій відповідно до вимог ринку. Удосконалення методів видавничо-поліграфічних процесів залежить від таких галузей, як інформатика, обчислювальна комп’ютерна техніка, кібернетика, автоматика, а також фізика, хімія, машинобудування тощо. Нині додрукарська підготовка видання практично повністю виконуєть© М. М. Медведь, 2015
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ся за допомогою комп’ютера, тому розвиток видавничо-поліграфічної справи з використанням цифрових технологій для
створення, виготовлення й монтажу більшості друкованих продуктів, спричинив кардинальні зміни у технологіях друку.
Українська видавничо-поліграфічна термінологія (надалі УВПТ) тісно пов’язана з галузевими термінологіями, дотичними до неї, які забезпечують цикл : видавнича підготовка – поліграфічне виробництво – друкувальна продукція. Неодмінною умовою успішного розвитку будь-якої термінології є активне використання теоретичних та експериментальних
досягнень суміжних наук. До видавничо-поліграфічної терміносистеми значне поповнення надходить із таких дотичних
терміносистем: бібліотечно-бібліографічної, книготорговельної, а також терміносистеми інформаційних систем, технологій, етикеткової і пакувальної справи. Спільною ядровою термінологією для всіх згаданих галузей залишається об’єкт
діяльності : видання. Специфіка УВПТ полягає в її міждисциплінарній природі, що має вираження в тісних галузевотермінологічних зв’язках, які прискорюють уведення в терміносистему видавців великої кількості нової термінолексики.
Поняття й терміни цих галузей отримали сталі позиції у видавничо-поліграфічній терміносистемі.
Унаслідок активної переорієнтації видавничо-поліграфічної справи на ринкові механізми функціонування протягом
кінця XX – початку ХХІ століття у терміносистему видавців ввійшла велика кількість нових термінів із економічної галузі. Сфера економіки й бізнесу продовжує бути одним із головних постачальників інновацій, які відображені такими, зокрема, термінами, як акція, антидемпінг, аудит, айстопер, бартер, бізнес, бізнес-план, дотація, дилер, інвестиції, інвестування, інфляція, лізинг, логістика, маклер, макропоказник, маркетинг, макропрогноз, менеджмент, оренда, прайс-лист,
проциклічний, рецесія, тендер, холдинг, логістика, рентабельність, сертифікація, стагнація, співфінансування та ін. [2].
Фінансові терміни доповнили ВПТ такими одиницями: – трансфер, диверсифікація, чартист, консорціум, санація, рефінансування, валютизація, венчурний, спонсорування, тонізація, ліміт, євро, грант, дотація, кліринг, рамбусування та ін. [2].
Зміни в суспільному житті відгукнулись такими термінами: вето, ратифікація, лобіювання, політтехнологія [3; 4],
засоби масової комунікації поповнили термінологічний простір УВПТ одиницями зі складником медіа- : мас-медіа, медіа-конвергенція [Там само]. Чимало термінів із хімічної галузі поповнили видавничо-поліграфічну терміносистему, адже
значна частка термінів, які містять видання, – це терміни, тісно пов’язані зі спорідненими з поліграфією галузями промисловості, з виробництвом та властивостями паперу, друкарських фарб, лаків, фотоматеріалів, – ламінування, термотрансферна технологія, трепінгування [11, с. 368, 736, 766] та ін. Терміносистема поповнилася також технічними термінами : процесор, сервер, сканер [11, с. 576, 648, 661], смартфон, твейджер, факс [4, с. 233, 243, 257] та ін. Із галузі
мистецтва ввійшли : бестселер, дизайн, дизайнер, трилер, кавер-версія, графіті, з рекламної : постер-трансформер,
стікери,шелтокери [3; 4]. Споріднена терміносистема ‘пакувальна справа’ доповнила УВПТ термінами : камбокс, камболак, шоу-бокси, бег-ін-бокс, папір-фольга-поліетилен (буфолен), скінпак [3; 4; 5.] та ін.
За твердженням Г. Солоіденко, активізація інтеграції і взаємопроникнення термінів окремих галузей є надзвичайно
плідними. Кожна галузь збагачується не лише інформацією про факти, виявлені іншими галузями та сформованими ними
концепціями, а й новими методами досліджень і, звичайно ж, термінологією [9, с. 147].
Мова, як відомо, постійно змінюється протягом свого існування. Проте є періоди, для яких характерна особлива активність лінгвальних модифікацій, що виявляються в різних інноваційних процесах. Саме таким періодом розвитку сучасної української мови є кінець XX – початок XXI ст. Набуття Україною статусу незалежної держави, демократизація
суспільства, нові економічні та політичні відносини, стрімкий науково-технічний прогрес спричинили нову вербальну
інтерпретацію «картини світу» в українській мові [10, с. 69].
УВПТ поповнилася з галузі інформатики через позначення інформаційно-програмних засобів видавничо-поліграфічних
процесів. Інформатизація процесу підготовки видання розпочинається з видавничого процесу і стосується підготовки тексту (складання, редагування, виготовлення фотоформ, друкарських форм), а закінчується післядрукарськими операціями.
Запровадження фотоскладальних апаратів у видавничу справу спричинило виникнення цілого ряду термінів із участю
частини складних слів, до яких, наприклад, належить термін фото, напр. : фотоплівка, або вказує на відношення до світла, дії світла : фотоелемент [11].
Винайдення електронних репродукційних систем кольороподілювачів-кольорокоректорів стало наступним кроком
інформатизації. Виникли такі терміни: кольорокалібрування – ‘система програмних і апаратних засобів, що дають змогу
регулювати і/або координувати кольори між двома або більшою кількістю числових пристроїв, компенсуючи фактори, що
впливають на перетворення кольорових зображень’ [11, с. 320] ; кольоророзподіл – ‘процес розділення кольорового зображення на складники, наприклад, чотири субтрактивних кольори CMYK, фотографічним або електронним способом, унаслідок чого отримуються чотири плівки або комп’ютерні файли чи чотири друкарські форми в технології «з комп’ютера
на друкарську форму» – «computer-to-plate»’[11, с. 321], електронні системи для оброблення ілюстрацій – ‘складання й
оброблення тексту видання із застосуванням ЕОМ у видавничих системах, під час якого забезпечується виключення рядків, технічне редагування й коректура тексту, верстка шпальт’ [11, с. 219].
І. Агарков, досліджуючи структуру видавничої термінології, вдало, на наш погляд, зауважує, що терміни, притаманні інформаційним технологічним операціям, становлять наповнення терміносистем, термінополів й менш значущих
об’єднань термінів. Дослідник видавничо-поліграфічної термінології наслідки інформатизації галузі та її вплив на терміносистему вбачає в:
• появі нових термінополів, підполів у межах згаданої терміносистеми;
• набутті нового змісту окремими термінами;
• зміні на рівні терміносистем, термінополів за рахунок того, що окремі технологічні операції звузилися або увійшли
до складу інших технологічних операцій з підготовки видання;
• появі спільних складників у багатьох термінополях [1, с. 21].
Інформатизація впливає на УВПТ: крім стрімкої модернізації технологічних процесів, відбувається модернізація спеціальної субмови, що обслуговує видавничо-поліграфічну галузь, наповнюючи її іншомовними запозиченнями. На нашу
думку, це викликано відсутністю українських термінів у середовищі інформаційних та операційних програм, пов’язаних
із комп’ютеризацією редакційно-видавничих процесів. Спроба створення українського відповідника привела до появи
термінологічної синонімії, невмотивованого калькування, порушення семантичної точності в термінуванні і, як наслідок,
до засилля англізмів та росіянізмів, логіко-поняттєвих та мовних покручів – до розхитування норм [6, с. 214].
Засвоєнню інформаційно-видавничих термінів сприяє низка лексикографічних видань із інформатики. Це, насамперед, перекладні словники : «Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки» / уклад. Бартків А. (1995 р.), «Англо-український-російський словник з інформатики та обчислювальної техніки»
/ уклад. Коссак О., (1991 р.) та (1995 р.), «Лексика комп’ютерних редакційно-видавничих систем. Англо-український
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словник» (2000 р.), Шевченко В. «Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої і комп’ютерної термінології» (2006 р.), «Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник» / уклад. Б. Дурняк та ін.
(2002 р.), «Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури» /уклад. Є.Антонович
та ін. (2001 р.) та ін.
Нині необхідні точні, зрозумілі та короткі назви процесів, машин, пристроїв, матеріалів та їхні властивостей, професій, тобто чітка та однозначна термінологія, тому творення власних українських термінів є першочерговим завданням
науковців. Понад десяток українських науково-дослідних та навчальних закладів розробляють терміни та визначення, що
тією чи іншою мірою стосуються поліграфії та видавничої справи. Серед них: Книжкова палата ім. І. Федорова, Інститут
механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Українська академія
друкарства, УкрНДІ поліграфічної промисловості ім. Т. Г. Шевченка, УкрНДІ стандартизації, сертифікації та інформатики, УкрНДІ целюлозно-паперової промисловості Асоціація «Надійність машин та споруд», Державний інститут соціально-економічних досліджень, ДержНДІ «Система», ЕКТІавтопром, Інститут прикладної інформатики, Інститут проблем
математичних машин і систем, Інститут програмних систем, ГацНДІ дизайну, НДІ «Вектор», НДІ магнітних носіїв інформації, НДТІ приладобудування, НДПІхімпром, НТУУ «КПІ», НУ «Львівська політехніка», УкрАсоціація в галузі систем
автоматизованої ідентифікації та штрихового кодування «СканА» [12].
Державні акти сприяли розвитку термінологічної лексикографії. Інтерес до проблеми термінології як з боку фахівців
галузі, так і з боку лінгвістів зумовлений такими практичними потребами:
1) забезпечення потреб вищої та середньої школи, преси, видавництв, науки, радіо, телебачення, державних установ
нормативною термінологією;
2) систематизація, упорядкування, уніфікація галузевих терміносистем, створення державних стандартів на терміни
та визначення [7, с. 228].
Упродовж останніх трьох десятиріч фахова мова видавців та поліграфістів наповнилася великим обсягом нового лексичного матеріалу. Вдосконалення поліграфічних технологій із застосуванням комп’ютерного опрацювання текстової й
графічної інформації потребує від усіх працівників цієї галузі широкого спектра професійних знань, що стосуються багатьох напрямів науки й техніки у їхньому взаємозв’язку.
На думку І. Скорейко-Свірської, розширення галузей застосування знань, значне вдосконалення технічної сфери діяльності людства зумовили перебіг еволюційних процесів у науці, техніці й виробництві в їхньому безпосередньому,
тісному зв’язку. Унаслідок встановлення відношень такого типу в розвитку науки й техніки дослідниця виокремює такі
етапи (фази):
1) перша фаза (кінець XVII – кінець XVIII ст.) – період інтенсивного розвитку техніки, її активне подальше використання в наукових експериментах і поступове утвердження механічної картини світу;
2) друга фаза (кінець XVIII – усе XIX ст.) – початок промислової революції, коли бурхливий розвиток техніки викликає гостру необхідність застосування наукових досягнень;
3) третя фаза (усе ХХ – поч. ХХІ ст.) – встановлення систематичного зв’язку між наукою та технікою. Саме в цей період відбувається злиття розвитку науки й техніки : керувати технікою без попередньо проведеного наукового дослідження
та експериментування стає неможливо [8, с. 18].
Поділяючи думку дослідниці, зауважимо: саме період кінця ХХ – початку ХХІ збагатився значною кількістю новотворів видавничо-поліграфічного виробництва за рахунок поповнень згаданої терміносистеми із суміжних чи дотичних
терміносистем, що розширило її термінополя, з’явившись у фаховій мові видавничо-поліграфічної галузі.
Отже, простеживши взаємозв’язок видавничо-поліграфічної термінології з термінологіями інших галузей науки і техніки, зауважимо, видавничо-поліграфічну терміносистему значною мірою поповнили терміни з інформатики, частина
термінів ввійшла з економіки. Видавничо-поліграфічні терміни вивчає ряд науково-дослідних установ, закріпленню їх у
професійній мові сприяють лінгвістичні видання.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ В УКРАИНСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (на материале произведений Лины Костенко)
В статье рассматривается проблема использования и функционирования музыкальных терминов в украинской
художественной литературе. Проблема изучена на материале литературных произведений Лины Костенко. В статье выяснены причины использования музыкальных терминов украинского языка в текстах художественных произведений, выделены основные функции музыкальных терминов в беллетристике и изучены стилистические особенности музыкальных терминов в украинской прозе и поэзии. Кроме того, определены основные экспрессивные средства
и стилистические приемы с использованием музыкальных терминов.
Ключевые слова: музыкальные термины, сфера функционирования, художественная литература, экспрессивные средства, стилистические приемы, образно-художественная функция, олицетворение, метафора, сравнение,
метонимия.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (на матеріалі творів Ліни Костенко)
У статті вивчено проблему використання і функціонуванния музичних термінів в українській художній літературі. Цю проблему досліджено на матеріалі літературних творів Ліни Костенко. У статті з’ясовані причини
використання музичних термінів української мови в текстах художніх творів, виокремлені основні функції музичних
термінів у белетристиці й вивчені стилістичні особливості музичних термінів в українській прозі та поєзії. А також визначені основні експрессивні засоби і стилистичні прийоми з використанням музичних термінів.
Ключові слова: музичні терміни, сфера функціонування, художня література, експрессивні засоби, стилістичні
прийоми, образно-художня функція, персоніфікація, метафора, порівняння, метонімія.
THE PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF MUSIC TERMS IN UKRAINIAN FICTION (on the material
of works by Lina Kostenko)
The article deals with the problem of the use and functioning of music terms in Ukrainian belles-lettres. The problem is
studied on the material of literary works of Lina Kostenko.
In the article the thematic classification of the studied music terms is worked out. This classification includes the following
groups of music terms: 1) musical instruments; 2) music genres; 3) musical professions, specialties and roles; 4) loudness,
tempo and the general character of performing; 5) musical phonetics; 6) musical morphology; 7) note graphics; 8) singing
voices; 9) names of composers, musicians and characters of famous operas.
In the article the reasons for the use of music terms of the Ukrainian language in the texts of literary works are explained
and the main functions of music terms in belles-lettres are singled out. The following stylistic peculiarities of music terms in
Ukrainian prose and poetry are studied: polysemy, inexactness, subjective interpretation, freedom of use, modal characteristics, new verbal environment, emotional colouring and additional aesthetic shades.
Besides the main expressive means and stylistic devices with the use of music terms are determined there. It is proved
that the main expressive means are lexical ones and the stylistic devices which are used in literary works are personification,
metaphor, simile and metonymy.
Key words: music terms, sphere of functioning, belles-lettres, expressive means, stylistic devices, artistic and figurative
function, personification, metaphor, simile, metonymy.

Общеизвестно, что музыкальная терминология, как и терминологии других областей науки и искусства используется
в основном в двух сферах: фиксации и функционирования. К сфере фиксации традиционно относят различные лексикографические жанры (специальные словари, терминологические стандарты, словари рекомендуемых терминов, терминологические базы и банки данных). А к сфере функционирования – научную речь, специальную научную литературу в
широком смысле слова (научные статьи, монографии, доклады, учебники, научно-популярные очерки).
Следует упомянуть, что особенности употребления музыкальных терминов английского, французского, русского и
украинского языков в сфере фиксации и в основной сфере функционирования – в научной литературе, описаны нами в
предыдущих публикациях [4; 5].
Однако последующие наблюдения за использованием музыкальной терминологии показали, что сфера ее функционирования в вышеназванных языках не ограничивается только научной литературой в области музыковедения, но распространяется и на художественную литературу тоже.
Целью данной статьи является изучение особенностей функционирования музыкальных терминов украинского языка в художественных произведениях Лины Костенко.
Материал исследования – 230 украинских музыкальных терминов, отобранных методом сплошной выборки из романа «Записки українського самашедшего» и 350 стихотворений выдающейся украинской поэтессы Лины Костенко [1;
2; 3], творчеству которой присущи внутренний драматизм, размышления о человеке на перекрестках национальной и
всемирной истории.
Задачи статьи: 1) выяснение причины использования музыкальных терминов украинского языка и особенностей их
подачи в тексте литературного произведения; 2) определение основных функций музыкальных терминов в художественных текстах; 3) изучение функционально-стилистических особенностей музыкальных терминов в украинской прозе и
поэзии; 4) определение основных экспрессивно-стилистических средств, для создания которых термины служат основой.
Поэтическое творчество Лины Костенко довольно тесно связано с музыкой, которую поэтесса воспринимает как неисчерпаемый источник вдохновения, мощный резерв изобразительных средств и эмоциональных факторов, позволяющих
ей проникнуть в самые тайные уголки человеческой души и создать яркие, неповторимые поэтические образы.
Анализ языкового материала свидетельствует о том, что поэтесса активно, непринужденно и мастерски использует
музыкальные термины и образы в своем творчестве, что позволяет ей слышать музыку слов, чувств и жизни. Об этом
говорят, в первую очередь, названия ее стихотворений: Азовська баркарола, Біла симфонія снігу, Концерт Ліста, Маркова скрипка, Музики, Останній концерт Ойстраха у Києві, Пісенька з варіаціями, Пелюстки старовинного романсу,
Скрипка Страдіварі, Смертельний падеграс, Пастораль XX сторіччя, Поезія згубила камертон, Балада моїх ночей и др.
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Все музыкальные термины, используемые Линой Костенко, можно разделить на несколько лексико-семантических
групп: 1) названия музыкальных инструментов, предназначенных для извлечения звуков и воспроизведения ритмических
шумов, и применяющихся для сольного и группового исполнения музыки (бубон, валторна, віолончель, гітара, кастаньєти, катеринка, клавесин, рояль, скрипка, сопілка, орган, цимбали, шарманка, скрипкова дека, смичок, струна); 2) названия музыкальных жанров, то есть родов и видов музыкального творчества в связи с их происхождением, условиями
использования и восприятием (балада, романс, реквієм, соната, сюїта, скерцо, пісня, симфонія, опера, хорал, ноктюрн,
вальс, полонез, мазурка, менует, лезгинка, падеграс, полька, тарантела, гопак, чардаш); 3) названия музыкальных профессий, специальностей и амплуа (арфістка, диригент, кобзар, лірник, маестро, примадонна, співак, скрипаль, бандурист, соліст, віртуоз); 4) термины, обозначающие громкость, темп и общий характер исполнения (алегро, модерато,
стакато, крещендо, димінуендо, форте), 5) термины музыкальной фонетики, то есть раздела теории музыки, который
изучает музыкальный звук и его характеристики (акустика, звук, акорд, диссонанс, інтервал, резонанс, тембр, октава,
камертон); 6) термины музыкальной морфологии – раздела теории музыки, изучающего одно из основных выразительных и формообразующих средств музыки – ритм, а также метр, ритмические единицы, лад, тональность и мелодию (гама,
ритм, такт); 7) термины нотной графики или раздела теории музыки, который изучает нотное письмо и его историю,
основные элементы, знаки сокращения и упрощения (нота, нотне письмо, партитура, пауза, басовий ключ, скрипковий
ключ); 8) термины, обозначающие певческие голоса (сопрано, меццо, контральто, тенор, баритон, бас); 9) собственные имена – фамилии известных композиторов, музыкантов и певцов, а также имена персонажей оперных произведений
(Альбіноні, Берліоз, Бетховен, Бізе, Верді, Віардо, Ліст, Моцарт, Пуччіні, Сальєрі, Сарасате, Шопен, Шуберт, Шуман;
Ойстрах, Паганіні; Аїда, Баттерфляй, Кармен, Маргарита, Мефістофель, Тоска).
Использование музыкальных терминов в прозе и поэзии Лины Костенко уникально, поскольку художественному слову вообще свойственны свежесть выражения при создании неповторимого образа, яркая их индивидуальность. Поэтесса
включает музыкальные термины в необычный для них образный и эмоциональный контекст, создавая яркие и незабываемые поэтические образы: білий вальс вітрів і хуртовин [3, c. 363], сосновий ліс перебирає струни [3, c. 275], вітри гули
віолончеллю [3, c.111], відмикаю світанок скрипковим ключем [3, c. 80], люблю твоє проміння крізь музику беріз [3, c.
42], на вікнах розсиплеться сонячне скерцо [3, c. 384], виє вовк, ночей моїх соліст [3, c. 45], болять дисонанси, сумують
симфонії [3, c. 385], пручаються ноти в розпечений залп [3, c. 385], смертельна туга плакала органно [3, c. 136], а затишок співає, мов сирена [3, c. 159].
Проведенное исследование показало, что характерным для современной украинской художественной литературы является, во-первых, использование музыкальных терминов в их прямом, номинативном значении, когда они выступают в описаниях, воссоздающих те или иные детали изображаемого и служат фоном для развертывания идей произведения, например:
1) «Тільки наукова дідорня може вважати, що скрипка Страдіварі – це всього лише особовий склад лаку, а кохання
– хімічний коктейль у голові на пару років чи місяців» [2, с. 157];
2) «Краще послухати «Арабески» Шумана. Краще піти в театр. Краще обнятися і побути рядом» [2, с. 220];
3) «Ходили у філармонію, слухали «Адажіо» Альбіноні, і так було приємно додому йти пішки!» [2, с. 263];
4) «Відкриття Олімпіади було грандіозне. Грецька співачка виходила, як із піни морської, у хвилях синьо-сріблястої
сукні, і співала античним голосом» [2, с. 354];
5) У музичній школі розучував менуети й сонати, а тут бацає то «Стильного чувачка», то «Місісіпі-кля-кля-кля»
[2, c. 374];
6) Студентьскі вечори… Танцюють чи не всі там
І чардаш, і мазурку, і танці всіх племен [3, c. 178];
7) Співає гімни смертна жінка.
А в ній – чи знає і сама? –
Безсмертно тужить плем’я – інки.
Те плем’я, котрого нема [3, c. 133];
8) Сольфеджіо, сольфеджіо!..Октави…
колоратура… опера… вокал…
Взискуйте слуху, слуху, а не слави!
Нічого, звик. Усе життя звикав [3, c. 204].
Музыкальные термины, употребляемые в художественной литературе в прямом, номинативном значении, используются в основном для создания фона действия, реалистического отображения деталей и процессов, речевой характеристики лиц той или иной профессии и в речи автора как средство стилизации.
Анализ материала показал, что, во-вторых, музыкальные термины употребляются в художественных произведениях в
переносном, метафорическом смысле и зачастую именно эти термины-слова, оказываясь в центре внимания автора, дают
основу для философских и лирических раздумий, для образных обобщений разного рода, например:
Мені здається, музика – космічна,
Найбільш космічна із усіх мистецтв.
Я часом думаю, що музика походить
Ще з позивних із космосу крізь хаос.
А особливо – скрипка і орган.
В його акордах чутно кроки Бога [1, c. 540].
В этом стихотворении Лины Костенко термины-слова, обозначающие музыкальные инструменты, являются ядром высказывания, вокруг которого разворачиваются мысли поэтессы о божественной природе музыкального искусства вообще.
Следует особо подчеркнуть, что в основном музыкальные термины в художественных произведениях используются
именно в переносном, метафорическом смысле с целью усиления эмоционального воздействия на читателей, для создания
разного рода эффектов и как средство выразительности и экспрессии.
Наблюдения над языковым материалом показали, что музыкальные термины в языке художественной литературы
теряют свои традиционные специфические характеристики: однозначность, точность, стилистическую нейтральность,
отсутствие модальных и эстетических характеристик и др. И зачастую приобретают ряд новых функционально-стилистических особенностей: многозначность, неточность, субъективную интерпретацию, свободу в употреблении, модальные
характеристики, новое вербальное окружение, эмоциональную окраску, дополнительные эстетические оттенки.
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В целом, как показало проведенное исследование, музыкальные термины, употребляемые Линой Костенко, участвуют
в создании таких экспрессивно-стилистических средств, как олицетворение, метафора, сравнение и метонимия.
Олицетворения в произведениях Лины Костенко могут служить для описания картин природы, для раскрытия внутреннего мира лирической героини, для философских раздумий и обобщений, например:
а) Дощі програють по городах гаму.
Трусне зелені кучері весна.
Педалі днів натисне під ногами –
І заспіває пташка голосна [3, с. 334];
б) Це тільки мить, уривочок, фрагмент.
Остання нота ще бринить в повітрі, –
дивися: Час, великий диригент,
перегортає ноти на пюпітрі [3, с. 88];
в) І я не я, і ти мені не ти.
Скриплять садів напнуті сухожілля.
Десь грає ніч на скрипці самоти.
Десь виє вовк по нотах божевілля [3, c.45];
г) Сосновий ліс перебирає струни.
Рокоче тиша на глухих басах.
Бринять берези. І блукають луни,
людьми забуті звечора в лісах [3, c. 108];
д) Співає ліс захриплими басами,
веде за повід стежечку худу [1, c. 63];
ж) Той клавесин і плакав, і плекав чужу печаль [1, c. 46] и т.д.
Метафоры в поэтическом творчестве Лины Костенко могут использоваться для создания неповторимых образных
картин природы:
Ті журавлі, і їх прощальні сурми...
Тих відлітань сюїта голуба...
Натягне дощ свої осінні струни,
Торкне ті струни пальчиком верба [3, с. 301].
В этом стихотворении поэтесса ассоциативно сравнивает осенний дождь со струнами, поскольку бесконечные капли
затяжного дождя действительно напоминают струны. Поэтесса довольно удачно сравнивает отлет журавлей на юг именно
с сюитой – музыкальным произведением, которое состоит из нескольких самостоятельных, контрастирующих между собой частей. Курлыканье журавлей здесь – это своеобразная сюита, созданная двумя, противоположными по настроению,
песнями: осенней, полной печали прощания с родным краем, и весенней, наполненной радостью возвращения на родину.
С помощью метафорического обыгрывания музыкальных терминов Лина Костенко также раскрывает внутренний мир
лирической героини, передает наиболее тонкие движения, чаяния и переживания женской души:
спини мене отямся і отям
така любов буває раз в ніколи
вона ж промчить над зламаним життям
за нею ж будуть бігти видноколи
вона ж порве нам спокій до струни
вона ж слова поспалює вустами
спини мене спини і схамени... [3, с. 6].
Как видим, любовь лирической героини – страстная, жгучая. Она мчится и ломает все на своем пути, рвет «спокій до
струни». Этой метафорой Лина Костенко передает наивысшее напряжение человеческих чувств, подчеркивает всепоглощающую силу любви [6, c. 107].
Музыкальные термины-сравнения могут выполнять в поэзии Лины Костенко функции познания окружающего мира,
раскрытия трудных философских проблем, воссоздания разнообразных явлений природы и передачи сложных человеческих чувств [6, c. 106], например:
а) А в сірі будні буду бити, як в бубни [1, c. 8];
б) Що мій лежить за Віслою, далеко.
Якби землі хоч рідної на труни.
А ті ж обличчя як скрипкова дека,
що вже на скрипці порвані всі струни;
в) Яка різниця – хто куди пішов?
Хто що сказав, і рима вже готова.
Поезія – це свято, як любов.
О, то не є розмовка побутова!
І то не є дзвінкий ассортимент
метафор, слів, – на користь чи в догоду,
А що, не знаю. Я лиш інструмент,
в якому плачуть сни мого народу [3, c. 117].
В метафорическом сравнении «я лиш інструмент, в якому плачуть сни мого народу», Ліна Костенко отождествляет
себя с музыкальным инструментом и определяет ту роль, которую она выполняет в жизни своего народа, то есть свое
призвание художника [6, c. 108].
Музыкальные термины, участвующие в создании метонимии, Лина Костенко использует главным образом для описания ситуации, а также раскрытия движений страдающей души героя произведения, его горько-иронического отношения
к действительности, например:
а) Iшли музики із весілля,
Цимбали, бубон і скрипаль [1, c.47];
б) Старесенький лікар, чаклун санаторний,
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підсилений курс призначає, повторний,
І слухає меццо, сопрано й фальцети,
І пише рецепти, і пише рецепти…[1, c. 400];
в) Вродливий, етнично вдекорований баритон натхненно співає «Україно моя! Хай боронять тебе заворожені крила
джмеля!» От хіба тільки й боронять, що заворожені крила джмеля [2, c. 268];
г) Мені вже й сопрано допікають. Одна поп-зірка співає: «У словянки губи, як рахат-лукум». Ну співала б – як малина,
як горобина, як конфітюр, як мед. Ні, подавай їй східні солодощі, в контексті усіх цих теперішніх воєн [2, c. 237].
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1) Близость художественной литературы и объективной реальности, активное участие писателей и поэтов в решении
насущных проблем современности, расширение тематики литературных произведений являются причиной использования терминологической лексики в художественной речи. Отражая реальный мир, определенные его участки, писатель
или поэт не может не использовать относящиеся к этой области термины для достижения своих идейно-художественных
замыслов.
2) Терминологическая лексика, являясь основным элементом научного стиля, выполняет в нем номинативно-описательную функцию. Однако в художественной литературе термины могут употребляться также и в художественно-образной функции, что следует рассматривать как влияние научно-технического прогресса на художественное мышление человека.
3) В художественной литературе термины обретают новые функционально-стилистические особенности: многозначность, модальные характеристики, эмоциональную окраску, субъективную интерпретацию, свободу в употреблении, несвойственное термину вербальное окружение. Кроме того, термины служат основой для создания различных экспрессивно-стилистических средств, а именно: метафор, олицетворений, сравнений, метонимий и др.
5) Использование терминов в художественной литературе представляется стилистически оправданным, поскольку
позволяет авторам наиболее полно раскрыть замысел произведения, создавая неповторимые обстановку и атмосферу произведений, а также показать яркую сложность и неординарность его лирических героев.
6) Функции терминов в литературном повествовании могут быть совершенно разными: от дополнительной детали к
речевому портрету персонажа, раскрытия внутреннего мира и сложных чувств лирического героя, создания неповторимых метафорических картин природы до раскрытия трудных философских проблем и возможности выхода на вечные
темы в новом для литературы ракурсе.
Перспективой дальнейшего исследования является изучение проблемы функционирования музыкальных терминов
в художественной литературе в сопоставительном аспекте (на материале английского, французского, украинского и английского языков).
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ПРОДУКТИВНІСТЬ МОДЕЛЮВАННЯ ДИХОТОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ
МОВНОЇ СТРУКТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЄСЛІВ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ
«АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО (РОСЛИННИЦТВО)»)
У статті представлено аналіз застосування дихотомічного підходу до класифікації дієслів семантичного поля
«аграрне виробництво (рослинництво)». Обґрунтовано доцільність та продуктивність моделювання дихотомічних
зв’язків між компонентами мовної структури. У результаті проведеного нами дослідження виокремлено мікрополя
дієслів семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» на основі такого підходу.
Ключові слова: дихотомічний підхід, бінарні опозиції, семантичне поле «аграрне виробництво (рослинництво)»,
типологія дієслів.
PRODUCTIVITY OF MODELING DICHOTOMIC CONNECTIONS BETWEEN LANGUAGE COMPONENTS (ON
THE EXAMPLE OF VERBS OF SEMANTIC FIELD «AGRICULTURAL PRODUCTION (CROP PRODUCTION)»)
This article provides the profound analysis of applying dichotomic approach to the classification of verbs of semantic
field «agricultural production (crop production)» relying on their denotative meaning, which is their ontological nature of
denoted realities, and referents. Grygoriy Silnytskyy’s proposed model of dichotomic organizing of verb classes on the basis
of sorting semantic types of situations, denoted by verbs, can be applied to the typology of verbs of semantic field «agricultural
production (crop production)».
The above article also describes the dichotomic division of simple and complex verbs. It proves that the approach to
the division of verbal vocabulary using dichotomic structures is very productive in linguistics, because it enables to clearly
compare different hierarchically ordered classes of verbs based on binary oppositions. In our opinion, the above approach
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to the internal division of verbs of lexical-semantic field «agricultural production (crop production)» will help to reveal the
internal structure of the above semantic field, its micro fields, compare nuclear and peripheral components, and also trace the
relevance of the above division of verbal lexicon for analyzing further derivation processes.
As a result of our research, we managed to single out micro fields of verbs of semantic field «agricultural production (crop
production)» based on the application of dichotomic approach.
However, the use of the dichotomic principle to the classification and identification of verbal vocabulary of lexicalsemantic field «agricultural production (crop production)» does not mean the absolutization of ontological criterion (denotative semantics) of such typology, which is the consideration of only extra linguistic features of denoted by the above verbs
processes. We also need to use other principles – denotative (or thematic), paradigmatic, syntagmatic, etc.
Key words: dichotomic approach, binary oppositions, semantic field «agricultural production (crop production)», typology of verbs.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИХОТОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛОВ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (РАСТЕНИЕВОДСТВО)»)
В статье представлен анализ применения дихотомического подхода к классификации глаголов семантического
поля «аграрное производство (растениеводство)». Обоснована целесообразность и производительность моделирования дихотомических связей между компонентами языковой структуры. В результате проведенного нами исследования выделены микрополя глаголов семантического поля «аграрное производство (растениеводство)» на основе
такого подхода.
Ключевые слова: дихотомический подход, бинарные оппозиции, семантическое поле «аграрное производство
(растениеводство)», типология глаголов.

Актуальними в сучасній лінгвістиці є дослідження критеріїв ідентифікації та типології дієслів. У сучасній вітчизняній
та зарубіжній лінгвістиці різноманітні підходи до класифікації дієслів, виявлення їхньої типології, структурування дієслівної лексики як компонентів семантичних полів уже неодноразово були предметом наукового аналізу. Однак застосування дихотомічного підходу до класифікації дієслів семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» ще не
ставилося в центр наукового дослідження, що зумовлює актуальність і новизну пропонованої теми.
У нашій статті ставиться завдання класифікувати дієслова семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)»,
застосовуючи дихотомічний принцип, та обґрунтувати доцільність та продуктивність моделювання дихотомічних зв’язків
між компонентами мовної структури.
Аналізуючи різноманітні підходи до класифікації дієслів, виявлення їхньої типології, в тому числі й структурування
дієслівної лексики як компонентів семантичних полів, погоджуємося з висновками дослідників про відсутність вичерпної
й загальноприйнятої типології дієслів у мові. Так, наприклад, Л. Васільєв, розглядаючи типологію дієслів за семантичним
принципом, зазначає: «Загальноприйнятної класифікації дієслівної лексики, як відомо, немає, та й навряд чи вона взагалі
можлива, оскільки будь-яка класифікація зумовлюється якимись принципами й аспектами, а вони визначаються цілями й
завданнями дослідження» [4, с. 39]. Беручи до уваги не тільки семантичні, а й граматичні принципи класифікації дієслів,
О. Соколов також підкреслює: «Одним із складних питань є визначення принципів класифікації дієслівних лексем. Існують
численні досвіди таких класифікацій, хоча цілком задовільного розв’язання не знайдено» [15, с. 100–101]. Як зазначає І.
Овчіннікова, «Розробка системної типології дієслівних значень – одна з наймасштабніших граматичних проблем, численність підходів до вирішення якої засвідчує її актуальність практично на всіх етапах розвитку лінгвістичної науки» [9, с. 130].
При класифікації дієслів у семантичному аспекті використовуються головним чином три принципи:
1) денотативний (або тематичний);
2) парадигматичний та
3) синтагматичний.
Продуктивним підходом до класифікації лексики за онтологічним принципом є моделювання дихотомічних зв’язків
між компонентами мовної структури, які визнаються ученими універсальними категоріями організації одиниць різних
мовних рівнів. «У мові, як в одному із найбільш складних об’єктів вивчення, є величезна кількість зв’язків між її частинами, одиницями, компонентами, а узори цих зв’язків уявляються багатоманітними, різноманітними. Однак через усе
різноманіття організаційних структур, які виявляються в мові, достатньо чітко виявляються на всіх її ярусах дихотомічні
структури, які мають вигляд гілок, що попарно розділяються. Такі структури є простими, економними, раціональними й
симетричними. Вони об’єднують одиниці і явища усіх рівнів мови (від диференціальних ознак фонем до різновидів мови),
в тому числі й лексичні одиниці і явища, в різноманітні лінгвістичні об’єкти й сукупності, або навпаки, за допомогою
цих структур вихідний цілісний лінгвістичний об’єкт розчленовується на ряд ієрархічно впорядкованих одиниць, частин,
явищ» [11, с. 3].
Застосовуючи дихотомічний принцип до класифікації дієслівної лексики з опертям на їх денотативні значення, тобто
онтологічну природу позначуваних реалій, референти, вимальовується струнка схема дієслівної типології, що містить
бінарно протиставлені групи вербативів. Однією з таких класифікацій дієслівної лексики є запропонована Г. Сильницьким модель дихотомічної організації класів дієслів на основі виділення семантичних типів ситуацій, які позначаються
дієсловами.
Відносно типів зовнішніх ситуацій, які моделюються дієсловами, розрізняються, з одного боку, бінарні класи простих
і складних дієслів, з іншого – проективних і непроективних дієслів. При цьому простими вважаються дієслова, співвіднесені з ситуаціями, які містять один реалізований (термінальний) стан, а складними – співвіднесені з ситуаціями, які
містять два чи три реалізованих стани; проективними ж вважаються дієслова, співвіднесені з нереалізованими станами
[14, с. 373–391].
Прості дієслова роздвоюються на імплікувальні та експлікувальні. Другі виражають «принаймні один стан експліцитно», перші «лиш імплікують стани, не виражаючи експліцитно жодного з них». Імплікувальні прості дієслова членуються
на непроективні («виражають факт віднесення імплікувального термінального стану до певного носія») та проективні,
які поділяються на потенційні (на зразок лексеми могти) та інтенційні, які розшаровуються на навмисний термінальний
стан об’єкта та цілеспрямований стан об’єкта. Імплікувальні непроективні дієслова виражають статичний стан (на зразок
бути, стати, зостатися) та динамічний стан (на зразок здійснювати, вчинити і под.). Експлікувальні прості дієслова
поділяються на нереляційні (на зразок дрімати, спати і под.), які містять один актант (константний елемент ситуації), та
реляційні, які містять не менше двох актантів. Серед реляційних розмежовують координативні дієслова – виражені актанти характеризуються однаковим функціональним статусом (на зразок зустрітися, зіштовхнутися та ін.), та субордина-
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тивні (актанти виконують різні функції в ситуації, зв’язані відношенням субординації), які, у свою чергу, поділяються на
кон’єктивні (виражають часово-просторову локалізацію об’єкта на зразок наближатися, досягнути і под.) та ад’єктивні
(виражають поняття належності). Останні позначають зовнішню ад’єкцію (на зразок мати, зберегти і под.) та внутрішню
(на зразок складатися з, включати і под.).
Описане дихотомічне членування простих дієслів можна зобразити у вигляді схеми (діаграми), яка експлікуватиме
внутрішню структуру цього класу слів за названими критеріями – семантичними типами ситуацій.

Діаграма 1.1. Дихотомічне членування простих дієслів (за Г. Сильницьким)
Складні дієслова, які виокремлюються в межах семантичних типів ситуацій, також піддаються дихотомічному членуванню. Наведемо запропоновану дослідником схему без деталізації виділюваних ним класів дієслів:

Діаграма 1.2. Дихотомічне членування складних дієслів (за Г. Сильницьким) [14, с. 373–391]
Таким чином, запропонований підхід до членування дієслівної лексики з використанням дихотомічних структур є
продуктивним у мові, оскільки дає змогу чітко зіставити різноманітні ієрархічно впорядковані класи дієслів на основі бінарних опозицій. На нашу думку, такий підхід до внутрішнього членування дієслів лексико-семантичного поля «аграрне
виробництво» дасть змогу виявити внутрішню структуру поля, його мікрополів, зіставити ядерні та периферійні компоненти й простежити, у свою чергу, релевантність такого членування дієслівної лексики для дериваційних процесів за її
участю у функції мотивувальної бази. Як зазначають дослідники, «одноступеневе дихотомічне членування лексики може
проводитися за багатьма напрямами» [11, 86]. Наприклад, в описі французького словника виділяються лексичні одиниці
свої та чужі, прості та складні, загальні та спеціальні, абстрактні та конкретні, слова з прямими й переносними значеннями, слова з логічним й експресивним змістом тощо [Див.: 6, с. 38 і далі].
У рамках дериватологічних студій, присвячених аналізу словотворчої спроможності певних груп лексики, також широко застосовується дихотомічний підхід до її типології, що дає змогу в кінцевому результаті виявити різну словотворчу
спроможність різних класів твірних слів і простежити релевантність для словотвору тих чи інших чинників типології
твірної бази. Так, елементи дихотомічного поділу застосовував Р. Бачкур, виокремлюючи серед назв представників живої
природи назви тварин і назви рослин, які, у свою чергу, поділялися на дихотомічні класи назв свійських чи диких тварин
(відповідно дикорослих чи культивованих рослин), місцевих чи екзотичних, хижих чи нехижих (про тварин) тощо [2, с.
7-8]. Елементи дихотомічного підходу до типології деструктивних дієслів при вивченні їх дериваційної спроможності
застосовує й Н. Пославська, зазначаючи, що «дієслова на позначення деструктивної дії об’єднуються і протиставляються
за шістьма диференційними семами: характер об’єкта дії, цілеспрямованість дії, спосіб дії, знаряддя дії, інтенсивність
дії, результат дії» [12, с. 6].
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Дихотомічний підхід можна застосувати й до типології дієслів семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)». Саме такий підхід дозволяє нам виокремити бінарні опозиції дієслів, які вказують на дії чи процеси, які здійснюються людиною (з одного боку) та процеси чи стани, які здійснюються без безпосередньої участі людини (з іншого боку).
Групу безсуб’єктних дієслів, у свою чергу, можна поділити на два підтипи: 1) процеси чи стани, пов’язані з ростом та
дозріванням рослин та 2) процеси чи стани, пов’язані із знищенням та загибеллю рослин. За цією диференційною семою
результативності, спрямованості дії можна виділити й опозицію дієслів першої групи, де, з одного боку перебуватимуть
дієслова на позначення дій чи процесів, що призводять до вирощування рослини, а з іншого боку – дієслова на позначення
дій чи процесів, метою яких є завдання шкоди аграрному господарству.
Нижче, ми наводимо схему виокремлення мікрополів дієслів семантичного поля «арарне виробництво (рослинництво)» на основі дихотомічного підходу.
Виокремлення мікрополів дієслів лексико-семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» на основі дихотомічного підходу
дієслова ЛСП «аграрне
виробництво
(рослинництво)»
конкретизованої
семантики

узагальненої семантики (9)*
вказують на процеси, що
здійснюються за участю людини
спрямовані на
завдання шкоди
аграрному
господарству (7)

спрямовані на
вирощування
рослин
спрямовані
на обробіток
ґрунту (1)

спрямовані
безпосередньо на
рослину

пов’язані із початком
вирощування рослини
(сіяння)
дієслова на позначення
обробітку насіння (2)

(8) вказують на процеси, що
здійснюються без участі людини

пов’язані з
ростом та
дозріванням
рослин

пов’язані із
знищенням ,
загибеллю
рослин

пов’язані із завершенням чи
продовженням вирощування рослини
дієслова на
позначення процесів
сіяння чи садіння (3)

дієслова на позначення процесів
догляду за рослинами (4)
дієслова на позначення процесів
збирання урожаю (5)

* цифра в дужках відповідає номеру одного з мікрополів, виокремлених нами на основі комплексного підходу, зокрема:

1. Дієслова на позначення процесів обробітку ґрунту.
2. Дієслова на позначення процесів обробітку насіння (дієслова насінництва).
3. Дієслова на позначення процесів садіння чи сіяння насіння.
4. Дієслова на позначення процесів догляду за рослинами під час їхнього росту та дозрівання.
5. Дієслова на позначення процесів збирання урожаю.
6. Дієслова на позначення процесів підготовки реманенту.
7. Дієслова на позначення процесів завдання шкоди аграрному господарству.
8. Дієслова на позначення процесів, які безпосередньо не здійснюються людиною, в тому числі:
а) пов’язаних із ростом та дозріванням рослин;
б) пов’язаних із знищенням, загибеллю рослин.
9. Дієслова загальної семантики
У результаті проведеного нами дослідження, можемо дійти висновку, що застосування дихотомічного принципу до
класифікації та ідентифікації дієслівної лексики семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» не означає
абсолютизування тільки онтологічного критерію (денотативної семантики) такої типології, тобто врахування винятково
екстралінгвальних особливостей позначуваних названими дієсловами процесів, для цього необхідні й інші принципи – денотативний (або тематичний), парадигматичний, синтагматичний тощо. Перспективи подальшого дослідження вбачаємо
в застосуванні дихотомічного підходу до типології інших лексико-семантичних полів.
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ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ДІАЛЕКТІВ
ТА ЇХНІЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З СУЧАСНОЮ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ
Стаття присвячена виникненню та розвитку німецьких діалектів. Розглядається питання історичних особливостей німецьких діалектів та їхній прояв у сучасній німецькій мові.
Ключові слова: діалект, лексика, територіальний, редукція, орфографія.
HISTORICAL PECULIARITIES OF GERMAN DIALECTS AND IT’S INTERRELATION WITH MODERN GERMAN LANGUAGE
The article is dedicated to appearance and development of German dialects. Here is considered question of German
dialects historical peculiarities and it’s appearance in modern German language.
Key words: dialect, lexis, areal, reduction, orthography.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКИХ ДИАЛЕКТОВ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С СОВРЕМЕННЫМ
НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ
Статья посвящена возникновению и развитию немецких диалектов. Рассматривается вопрос исторических
особенностей немецких диалектов и их проявление в современном немецком языке.
Ключевые слова: диалект, лексика, территориальный, редукция, орфография.

Однією з головних цілей статті є виявлення фонетичних, орфографічних, словникових і частково граматичних особливостей основних німецьких діалектів в різні історичні періоди та їхній вплив на становлення літературної мови, на
виникнення регіональних лексико-семантичних дублетів, ідеографічних синонімів, їхню територіальну перевагу і ступінь
відмінності, виявлення сучасних тенденцій у цьому процесі. Значні територіальні відмінності в лексиці, фразеології, фонетиці і частково граматиці на рівні розмовної мови і діалектів утворюють специфічні властивості німецької мови. Діалекти – поняття глибоко історичне, ступінь їхньої стійкості в різних країнах пояснюється конкретно-історичними умовами.
У Німеччині, не зважаючи на феодальну роздробленість, що тривала певний час, діалекти вважались процесом дуже
складним і суперечливим. Проте вони зберегли свою головну роль набагато довше, ніж в інших мовах. При формуванні
писемної мови витіснення діалектів відбувалося дуже повільно. Переплітаючись в єдину мову в процесі розвитку загальнонаціональної мовної норми, частина діалектних явищ, особливо в області лексики, увійшла в національну мову. Фонетичні,
словникові та граматичні особливості місцевих діалектів виявилися дуже стійкими протягом всієї історії розвитку загальнонаціональної мови, істотно пояснюючи шляхи формування літературної мови і взаємини між історією мови та історією
народу. Хронологічно мовознавці розрізняють три періоди в розвитку німецької мови: давній, середній і новий [4, с. 66–69].
У давній період головною відмінністю пануючих в той час верхньонімецьких, нижньонімецьких і нижньофранкських
діалектів був консонантизм, який отримав абсолютно особливий характер завдяки так званому другому пересуванню
глухих приголосних. Найбільшого поширення зазнало пересування глухих t, p, k. У середині слова між голосними вони
у всіх верхньонімецької діалектах перейшли у відповідні подвоєні спіранти [t> ss, p> ff, k> hh]. Р перейшло в pf тільки в
південно-німецьких і деяких центральних діалектах. Так як ці діалекти лягли в основу літературної мови, то в сучасній
німецькій мові ми знаходимо усюди pf замість прагерманського p (гот. Pund, новогерм. Pfitnd, лат. Papa, новогерм. Pfaffe).
Перехід k в kh, який простежувався тільки в південних діалектах, відображається й досі в народній мові. Африкат,
позначений на письмі як ch, чути, наприклад, в розмовній мові в Швейцарії. Із дзвінких пересування торкнулося лише
загальногерманского d, на місці якого в деяких південних і східнофранкських діалектах з’являється t, що перейшло потім
у літературну німецьку мову: гот. – Dags, агск. – Dag, нім. – Tag [3, с. 25–27].
Кордон між нижньонімецькими і верхньонімецькими діалектами був досить суворим і добре окресленим. А ось межа
між верхньонімецьким (південна Німеччина, Швейцарія, Австрія) та середньонімецьким (центральна Німеччина) не була
так чітко окреслена, ніж між верхньонімецьким і нижньонімецьким. Один діалект поступово переходив в інший. Що стосується орфографічних моментів, то слід зазначити наступне.
У давній період (з VIII по XI ст.) завершився процес редукції кінцевих і ненаголошених складів, тобто повні голосні
цих складів змінилися ненаголошеною голосною «ə», позначеної в рукописах і збереженої дотепер буквою «е». Завдяки
цьому згладилася відмінність основ на «а» і «г» у відмінюванні іменників. Проте в деяких південно-німецьких діалектах,
особливо алеманському, повні голосні проіснували значно довше, ніж в інших діалектах. Орфографічні традиції в межах певного діалекту розвивалися ще повільніше. Словники – глосарії (переклад з латинської мови), що є найдавнішими
пам’ятками німецької мови, також довгий час переписувалися відповідно своєму діалекту. У середній період особливо
різко відрізняються один від одного верхньонімецькі і середньонімецькі тексти, що містять безліч діалектних особли© Т. А. Похитун, 2015
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востей. Словник ще близький до давньо-верхньонімецької, багато архаїзмів в діалектних формах: множина допоміжних
дієслів, wir birn, ir birt замість пізнішого sin, sit, розрізняються давальний і знахідний відмінки множини особових займенників 1-го особи uns і unsich. Пізніше в баварському і середньо-німецькому діалектах з’являються нові дифтонги au, еi і
еu, перехід дифтонгів оu, uе і еu в прості довгі голосні. Майже всі короткі головні у відкритих складах подовжені: geben,
nehmen, fahren, sagen.
У писемних пам’ятках XIV-XV ст. особливості місцевих говорів проявляються дуже різко. Завдяки релігійному руху в
цей час особливого значення набувають проповіді, що поширилися по всій Німеччині. З XIV ст. німецька мова стає мовою
канцелярських і дипломатичних відносин, витісняючи латинь. Грамоти, протоколи, звіти та інші офіційні папери XIV ст.
дають багатий матеріал для вивчення діалектології цього періоду. Мандрівне життя лицарів-поетів того часу, необхідність виступати зі своїми творами при дворах в південній, західній та східній Німеччині призвела до того, що поети стали
утримуватися при вживанні таких форм і зворотів, які були властиві тільки їхньому рідному діалекту. Однаковою мовою
лицарської поезії була лише в лексичному значені, у фонетиці і морфології єдності не було. Офіційні папери містили суміш всіляких німецьких діалектів залежно від походження писарів. Але, наприклад, мова імператорської канцелярії Карла
IV, що знаходилася в Празі, була сумішшю середньонімецької і верхньонімецької форм і залишалася такою, коли влада
перейшла до Габсбургів і канцелярія була переведена до Відня. Цій тенденції слідували й інші канцелярії, хоча в приватних листах кожна канцелярія вживала свій діалект. Навіть після винаходу друкарства, як одного з вирішальних факторів
в історії розвитку німецької літературної мови, довгий час книги передруковувалися з діалектними змінами тексту [8].
Як свідчать історики, головними типами діалектних мов в XVI ст. були: баварської-швабський, верхньорейнський,
нюрнберзький, середньорейнський, саксонський, середньофранкський.
Навіть Лютер у фонетиці та орфографії дотримувався норм, вироблених саксонською канцелярією, словник же його
і синтаксис – словник і синтаксис народної мови, тобто мови його батьківщини, верхньосаксонської. Після перекладу
Лютером Біблії в протестантських країнах не відразу визнали канонічність мови Лютера. У Базелі в надрукованій Біблії
детально тлумачили «іноземні слова», а коли вийшов Новий Завіт, то орфографія в ньому була змінена відповідно особливостям фонетики алеманського діалекту, а дифтонги Лютера замінені простими голосними. Для католицької Німеччини
зразковою мовою ще довго залишалася мова імперської канцелярії з її великою кількістю південно-німецьких форм.
В XVII і XVIII ст. на мову значний вплив справили діалект Саксонії та франкфуртський діалект. В драмах і віршах поети намагалися говорити народною мовою, при цьому кожен посилався на говір тієї області, де він сам народився і виріс.
Літературна мова довго не могла вийти на передній план у значній частині південної Німеччини [6].
У ново-німецький період єдність досягнуто в області правопису і морфології. У лексичному ж відношенні Північ і
Південь, Схід і Захід мають значні розбіжності на рівні розмовної і частково письмової літературної мови. Так, різні області Німеччини і тепер мають свої особливі назви для деяких речей повсякденного вжитку, для ремесел і знарядь праці,
для їжі і т.д.
Порівнюючи, наприклад, два тотожних за змістом меню берлінського і віденського ресторанів, можна дійти висновку,
що вони написані різними мовами. «Столяр» в північній Німеччині називається Tischler, у південній – Schreiner, «м’ясник»
у північній Німеччині – Fleischer, у південній – Metzger, на півночі говорять Sonnabend, dieses Jahr, на півдні – Samstag,
heuer. Кельнський собор називається der Kölner Dom, страсбурзький – das Strasburger Munster. В окрузі Лейпцига замість
gehen скажуть duseln, latschen, schlumpen, zotteln або замість reden – bapeln, labern. А берлінець зі словом Affe зв’яже
багато фразеологізмів і стійких словосполучень: lackierter Affe, Affenhitze, ik denke, der Affe laust mir і т.д. [с. 141–144].
У розмовній мові діалектні відмінності виступають ще рідше, оскільки слова (в тому числі і у літературній мові) акцентуються і артикулюються по-різному, хоча регулятивом у всіх випадках є орфографія. Ще Гете, працюючи директором
театру і маючи справу з акторами з різних місцевостей Німеччини, помічав, що багато з них при вимові слів не відрізняють b від p, d від t, для них ці звуки майже однакові. Орфографія як регулятив не завжди досконала. Так, наприклад, історично всі короткі голосні у відкритих складах стали довгими. Саме тому в парадигмах відмін іменників кількість корінних
голосних у різних відмінках може бути різним. У північній Німеччині відмінюють: das Rad – des Rades, das Glas – das
Glases, у південній Німеччині довга голосна за аналогією внесена і в називний відмінок, незважаючи на відкритий склад,
тобто парадигма: Rad – Rades, Glas – Glases і т.д. Німецька орфографія консервативніша ніж розмовна мова [1, с. 144–146].
Незважаючи на всі реформи, вона зберегла ще деякі особливості вимови, що давно вже зникли в розмовній мові. Так,
в ново-німецькій мові всі s перед r, l, т, п, р, t, w перейшли в звук љ, тобто сер.-верхньонім. snidan – нововерхньонім.
schneiden, сер-верхньонім. swimmen – нововерхньонім. schwimmen. На письмі, однак, звук љ, що зазвичай позначається
трьома буквами sch, перед t і р, все ще позначається буквою s. У нижньонімецьких діалектах цей перехід s > st не знайшов
місця, народ у північній Німеччині і донині говорить slagen, swimmen і т.д. [7].
Територіальні діалекти актуальні й до сьогодні. В історичному сенсі можна говорити про низку ланок, що ведуть від
діалекту до літературної мови. До найбільш характерних належать так звані міські діалекти. Вони характерні тим, що в
них усунені найбільш яскраві фонетичні, граматичні та лексичні ознаки діалекту, але зберігаються інші його особливості.
Прикладом такого діалекту – берлінський діалект у північній Німеччині. В основі – нижньонімецький діалект, але завдяки
швидкому зростанню Берліну як столиці, впливу школи, преси, військової служби тощо, діалект все більше наблизився
до літературної мови і поступово нижньонімецький діалект позначається лише в артикуляції і ряді окремих слів та ідіом.
І той факт, що сучасні берлінці в усному спілкуванні часто плутають форми давального і знахідного відмінків особових
займенників (наприклад, mir замість mich і навпаки). Це пояснюється тим, що берлінський діалект, як усі нижньонімецькі,
мав тільки одну форму для давального і знахідного відмінка – mir [2, с. 82].
У середній і південній Німеччині відмінності між народним говором і літературною мовою досить незначні, тому що
літературна мова утворилася з середньо-німецької та нижньо-німецької. Швейцарці та жителі північної Німеччини вивчали літературну мову майже як чужу мову, тому вони говорять набагато коректніше, ніж жителі тих областей, де народний
говір сам по собі ближче до літературної мови.
Проте літературну мову можна розглядати як синтез різних діалектів, результатом якого є наявність регіональних
лексико-семантичних дублетів або локальних синонімів, багато з яких у свою чергу стали самостійними словами. Так, в
сучасній німецькій мові існують семантично різні слова drucken («друкувати типографським«) і drucken («давити, тиснути«), які розвинулися з двох діалектних варіантів слова (верхньонім. drucken, сер-німец., drucken). В інших випадках із-за
етимологічних дублетів розвинулися ідеографічні синоніми, які близькі лексично і стилістично, але мають різну сполучуваність. Це, наприклад, слова sanft і sacht. Розрізняють 3 групи територіальних дублетів:
1) це територіально обмежені локальні варіанти (Bub, Samstag і т.д.),
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2) територіально важливі варіанти (Abendbrot – Abendessen),
3) колишні територіальні варіанти, які увійшли в загальнонімецьку літературну мову, але розрізняються семантично
і стилістично (Kissen, Poister, Mutze, Kappe і т.д.), хоча чіткої диференціації у вживанні слів перших двох груп в сучасній
німецькій мові вже не спостерігається, так як мова є щось живе, органічне, весь час динамічне [5].
Діалекти є складовою частиною національної мови та національної культури, здатні розповісти історію тієї чи іншої
місцевості і є, за словами Гете, тим елементом, з якого душа черпає дихання, хоча вони вже багато в чому пристосувалися
до загальних норм мови. В зв’язку з тим, що з розвитком цивілізації в діалекти постійно входять нові слова, що позначають важливі культурні, політичні, наукові та технічні поняття, то загальнонаціональна мова, у свою чергу, все більший
вплив здійснює на територіальні діалекти. Тому, з розвитком прогресу нівелювання діалектів буде зростати, тим паче, що
діалекти, як правило, не мають своєї писемності. Отже, не можна ігнорувати той факт, що регіональні діалекти (як, наприклад, нижньонімецький) продовжують все ще виконувати комунікативну функцію (наприклад, на півночі Німеччини
це – мова сільської місцевості, виробнича мова і т.д.).
Література:

1. Девкин В. Д. Особенности немецкой разговорной речи / В. Д. Девкин. – Москва, 1965. – С. 141–146.
2. Домашньов А. І. Особливості діалектно-літературних взаємовідносин в національних варіантах німецької мови / А. І. Домашньов, Л. Т. Копчук // Лексика и лексикографія. – М., 2000. – С. 82–84.
3. Жирмунський В. М. Німецька діалектологія / В. М. Жирмунський. – АН СССР – M., 1956. – С. 25–33.
4. Серебренников Б. А. Общее языкознание: формы существования, функции, история языка / Под ред. Б. А. Серебренникова.
– М. : «Наука», 1970. – С. 62–71.
5. Григорьева О. П. Исторические особенности немецких диалектов и их взаимосвязь с современным немецким языком /
О. П. Григорьева // ВЕСТНИК ВГУ. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». – 2005. – № 1.
6. Педагогічна бібліотека : http://www.pedlib.ru/Books/1/0110/1_0110.shtml
7. Wikipedia : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
8. Енциклопедія «Кругосвіт» : http://www.krugosvet.ru/articles/81/1008184/1008184a1.htm

В. В. Рибенок,

УДК 81’373.612

Дніпропетровський національний університет, м. Дніпропетровськ

ЗООМОРФНІ ТЕРМІНИ-МЕТАФОРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Стаття присвячена розгляду зооморфних термінів-метафор на матеріалі економічної термінології англійської
мови, досліджуються закономірності реалізації лексико-семантичних підгруп термінів-метафор та їх функціонування в економічних текстах. Аналіз проводиться із залученням лексикографічних праць, газетних текстів та електронних джерел.
Ключові слова: вторинна номінація, метафора, зооморфні терміни-метафори, лексико-семантична група (підгрупи).
ZOOMORPHIC METAPHORICAL TERMS IN ENGLISH ECONOMIC TERMINOLOGY
The article deals with the zoomorphic metaphorical terms on the material of English economic terminology, patterns
of implementation of lexical-semantic subgroups of metaphorical terms and their functioning in economic texts are studied.
Analysis is performed with the assistance of lexicographical works, newspaper texts and electronic sources.
The metaphor refers to the general laws of language semantics is the universal means rethinking linguistic units. The
process occurs through the metaphor perception of the world through a person’s world; it acquired social experience and
subjective assessment of social phenomena, human activity and behavior.
Metaphorical terms in English terminology compose different lexical-semantic groups, one of the most productive groups being
zoomorphic one. Lexical-semantic group of «Animals’ World» includes 8 subgroups: 1) wild animals (bear, fox, tiger, elephant,
chimpanzee, monkey etc.); 2) domestic animals (lamb, cow, cat, dog and so on); 3) extinct animals and anthropomorphic beings
(dinosaur, titan, monster, etc.); 4) birds (turkey, duck, dove, black swan, pigeon, loonie, kiwi, eagle, condor, etc.); 5) amphibious
and fish (turtle, barracuda, shark, red herring, snake, lobster, etc.); 6) insects (cockroach, bee(s), bug, butterfly, etc.), 7) рarts of
body and behavior of animals (bull’s back, under wing, etc.); 8) dealing with animals and their places of living (milking, hunting).
In the studied journalistic texts the metaphor is multifunctional. Giving the names of the economic reality, it often helps
to avoid excessive complexity of presentation, to make the proposed material more understandable, based on well-known to
readers the specific images, creating an emotional background of the narration.
Key worlds: secondary nomination, metaphor, zoomorphic metaphorical terms, lexical-semantic group (subgroups).
ЗООМОРФНЫЕ ТЕРМИНЫ-МЕТАФОРЫ В АНГЛИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Статья посвящена рассмотрению зооморфных терминов-метафор на материале экономической терминологии
английского языка, исследуются закономерности реализации лексико-семантических подгрупп терминов-метафор
и их функционирования в экономических текстах. Анализ проводится с привлечением лексикографических трудов,
газетных текстов и электронных источников.
Ключевые слова: вторичная номинация, метафора, зооморфные термины-метафоры, лексико-сематическая
группа (подгруппы).

Формування і функціонування англійської економічної термінології тісно пов’язані з розвитком соціальних понять,
основну частину яких складають лексичні одиниці, які є результатом вторинної номінації [5]. Сучасні публіцистичні
статті, присвячені проблемам економіки, відрізняються від публікацій попередньої епохи меншою декларативністю, тенденцією до використання максимального арсеналу комунікативних стратегій і тактик, значним поширенням варваризмів,
жаргонізмів та неологізмів, а також активним використанням найрізноманітніших засобів виразності, у тому числі метафоричних. Метафора завжди привертала увагу дослідників своєю неоднозначністю: її вважали мовним і ментальним
явищем, відхиленням від норми та всюдисущим принципом мови, стилістичним прийомом, який прикрашає мову і найважливішим мисленнєвим механізмом.
Когнітивні дослідження останніх десятиліть (Дж. Лакофф, М. Джонсон, М. Тернер, З. Кевечеш, О.В. Александрова,
О.С. Кубрякова, Н.Ф. Крюкова, О.О. Опарина, А.П. Чудинов та ін.) дозволили інтегрувати різноманітні підходи з метою
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розглянути метафору ґрунтовно. Написано ряд дисертацій, присвячених особливостям функціонування метафор у медіадискурсі (О. О. Шибанова, 1999; Т. А. Ширяєва, 1999; О. В. Колотніна, 2001; О. В. Темнова, 2004; Ю. І. Кліменова, 2010
та ін.); складаються словники медіа-метафор у газетних текстах певної тематики тощо.
Зацікавленість автора англійськими метафоричними утвореннями у сфері економіки пояснюється тим, що метафора
показує, як етнос категоризує світ, що його оточує, виявляє специфічні культурно-історичні особливості розвитку суспільства. Актуальність роботи ми вбачаємо у необхідності пояснення регулярного використання англійцями термінів-метафор при розумінні й уявленні економіки взагалі та процесів, які в ній відбуваються. Цілеспрямований аналіз зооморфних
термінів-метафор, які функціонують у сфері економіки, сприяє з’ясуванню тенденцій розвитку економічного дискурсу і
допомагає визначити ступінь впливу змін соціально-економічного характеру на функціонування мови.
Об’єктом дослідження стали англійські зооморфні терміни-метафори у сфері економіки. Мета роботи – розгляд лексико-семантичних підгруп (ЛСП) на позначення фауни в економічній терміносистемі англійської мови та їх використання
у публіцистиці.
Матеріалом для дослідження постали лексикографічні джерела [4, 6, 7, 8], тексти новин, інформаційно-аналітичні
статті та коментарі, присвячені економіці та діловій проблематиці, опубліковані у сучасних англомовних періодичних виданнях та їх електронних версіях: The Economist, Financial Times, The Guardian, The Times, The Daily Telegraph.
Теоретична значущість дослідження полягає у тому, що воно робить певний внесок у розвиток теорії термінології
сучасної англійської мови, дозволяє простежити тенденцію взаємодії мовних і соціальних факторів у сфері англійської
економічної термінології.
Отримані спостереження та висновки можуть знайти застосування в курсах лексикології, перекладознавства і в практиці викладання англійської мови. Матеріал дослідження можна також використати при складанні економічних словників
та довідників англійською мовою.
Вивченням зооморфної метафори, особливостей її функціонування у мові займалося багато лінгвістів (В. Г. Гак,
Н. Д. Арутюнова, О. В. Кунін, В. В. Виноградов, О. І. Смирницький, Е. Рош та ін.). Аналіз функціонування зооморфної
метафори в агітаційно-політичних текстах поданий у ряді досліджень Чудинова А. П., Феденової Ю. Б., розгляд проблеми
метафоричних новоутворень в англомовних текстах ЗМІ подається у роботі Романюхи М. В., дослідженням метафоричних номінацій мовленнєвої діяльності займалася Старцева Н.М. [3], аналіз зоосемізмів в англійській та українській мовах
подає Кривенко Г. Л. [1].
Для мови економіки є достатньою примітивна класифікація світу тварин. Щоб проаналізувати зооморфні терміниметафори необхідно звернути увагу на узгодженість культурних цінностей з метафоричною структурою основних понять
певної культури Дж. Лакоффа і М. Джонсона [2], які на прикладі орієнтаційної метафори показали існування залежності
функціонування метафор від пріоритетів культурних цінностей, якими живе людина. У різних культурах формування асоціативних зв’язків, що є підґрунтям для метафоричного переносу, відбувається по-різному. Збіг наївних уявлень й асоціативного ряду призводить до запозичення економічного терміна. Так, наприклад, в українській економічній термінології
використовуються терміни-метафори, що виражають тенденцію до зниження або підвищення ринку: bear market – ведмежий ринок та bull market – бичачий ринок. А деякі метафоричні сполуки стали інтернаціональними, напр.: cash cow – дійна
корова, fat cat – багатій, lame duck – невдаха: International roaming is a cash cow for mobile operators (The Economist, 2006).
Важливими для аналізу зооморфізмів постають ідеї Е. Рош про виділення базових категорій, про властивості концептів, щодо яких у свідомості людей міститься найбільший обсяг інформації. Закономірність розвитку вторинних значень
у концептів базового рівня найяскравіше виявляється у мові економіки. Такі терміни-метафори часто використовуються
у біржовій та фінансовій сфері, оскільки, ймовірно, діяльність фондових бірж та біржових маклерів була подібна до поведінки тварин. Для економічної термінології також є характерним використання образів ряду екзотичних для фауни
Великобританії тварин таких, як слон, шимпанзе, алігатор, тигр, що, на наш погляд, пов’язано з бурхливим розвитком
економіки країни у період розквіту метрополії та освоєння колоній.
Розглянувши лексичний склад економічної термінології, вважаємо за доцільне виділити у складі лексико-семантичної
групи (ЛСГ) «Animals’ World» («Тваринний світ») 8 ЛСП: 1) wild animals (дикі тварини), 2) domestic animals (домашні
тварини), 3) extinct animals and anthropomorphic beings (вимерлі тварини та антропоморфні сутності), 4) birds (птахи), 5)
amphibious and fish (земноводні та риби), 6) іnsects (комахи), 7) рarts of body and behavior of animals (частини тіла та поведінка тварин), 8) dealing with animals and their places of living (ставлення до тварин та місце їх перебування).
Найбільш поширені такі назви диких тварин, як bear (ведмідь), wolf (вовк), fox (лисиця): bear market, wildcat banking,
rat trading, deer market, а також назви ряду екзотичних тварин, наприклад, tiger (тигр), elephant (слон), chimpanzee (шимпанзе), monkey (мавпа): tiger economy, alligator property, African lion, blindfolded monkey (chimpanzee), eager beaver, elephants,
kangaroo, panda, gorilla, chameleon option та ін.: Japan bull may be bloodied but it isn’t finished yet (Financial Times, 2007);...
The Celtic tiger, whose economy has grown up leaps and bounds over the past decade is over-reaching itself (The Economist, 2000).
Зооніми bull та bear є першими зафіксованими переосмисленими зоосемізмами англомовних економічних текстів, які
з’явилися у XVIII ст. У сприйнятті людини бик – це тварина рухлива та агресивна, а ведмідь – повільний та пасивний,
окрім цього ці тварини по-різному нападають на своїх суперників: бик задирає роги догори, а ведмідь – пірнає донизу. Перенесення цих характеристик тварин на стиль поведінки гравця на фондовому ринку чи поведінки самого ринку оформило
нові значення: a bull market – ринок, який характеризується зростанням цін, a bear market – ринок, який характеризується
падінням цін, та збагатило метафоричний простір такими термінами: bullish, bull buying, bull (bear) campaign, bull (bear)
clique, bull (bear) engagement, covered bear, protected bear, stale bear, bearish, bear bond, bear closing, bear covering, bearish
demonstration тощо: In the first quarter of this year, accounts surged by 40% thanks to the bear market, tradings and some of the
largest marketing campaigns in America (The Economist, 2000).
Одиниця elephant закріпилася у новинному дискурсі у значенні ‘big institutional investor or buyer’: Elephants may be
mighty beasts, but they are rarely nimble... (Financial Times, 2002)
В економічних текстах використовуються назви домашніх тварин, наприклад, lamb (вівця), cow (корова), cat (кішка),
dog (собака) та ін.: dog’s life, dog eat dog, dog and pony show, dogs of the Dow, yellow dog contract, eat your own dog food,
bulldog bond, cash cow, dead cat bounce, horse trading, sheep, a pig head тощо:... the private firm running the city’s water now
has a clear incentive to serve the poor,... just like fat cats down the road (The Economist, 2000.); Their relationship was much dog
eat dog out there (The Guardian, 2008). Найбільш типовим образом є терміни-метафори зі словом dog: lucky dog (щасливчик), lazy dog (ледар), dirty dog (погана людина, брудний покидьок), top dog (панівна сторона), under dog (підкорена або
переможена сторона), water dog (бувалий моряк) і под.
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Метафоричного переосмислення набуває образ watchdog (сторожовий пес), який використовується для позначення видів діяльності, пов’язаних з контролем, аудитом, моніторингом з боку різних організацій: Last week, the Nuclear Installations
Inspectorate (NII), Britain’s independent nuclear watchdog, produced a report lambasting its «systematic management failures»
(The Economist, 2000.). Діяльність організацій знаходить вираження за допомогою образу свині: Daniel Drew spoke truly
when he said. To speculate as an outsider is like black pigs in the dark (The Economist, 2000). Досить поширеним є образ
корови: The boom in India’s knowledge industries may have created the illusion that India can thrive even if it does not tackle
such politiсal sacred cows as its labour laws, its infrastructure and its rules that hamper the development of small industry... (The
Economist, 2000). В економічній науці також представлений образ дійної корови (за пропозицією Бостонської ініціативної групи, яка розробила схему життєвого циклу товару), тобто товару, що дає максимальний прибуток при мінімальних
витратах. Набуваючи нових смислових відтінків і нашаровуючи нові значення багато назв тварин стають термінами.
Наприклад, сats and dogs (кішки і собаки) – сумнівні цінні папери, які не можуть служити забезпеченням позики, wildcat
securities (дика кішка) – дуже ризиковані цінні папери, lamb (вівця) – спекулянт і под.
Більшість розглянутих зооморфних термінів-метафор досить часто характеризує стиль поведінки, професійну (політичну та ділову) діяльність людини, її позитивні та негативні риси: tiger (небезпечний противник, сильний гравець), a lone
wolf (одинак), bull (спекулянт, що грає на підвищення), stag (біржовий пекулянт цінними паперами), weasel (підлабузнник,
проноза, слизький тип), stalking horse (підставна особа), poodle (прихвостень, людина, яка хоче належати до будь-якої
владної структури) тощо: It seems that Sarkozy aims to take Tony Blair’s place, who was dubbed as Bush’s poodle in Europe
(The Daily Telegraph, 2009).
ЛСП «Вимерлі тварини» подається, як правило, за допомогою образу динозаврів: Japanese banks were dinosaurs and
are little better now (The Economist, 2000). Антропоморфні істоти у текстах економічної та політичної тематики – це переважно: ghost, gnome, monster, titan і под.: And do not forget what insiders like to call «the ghost of Jakarta» (The Economist,
2000). Характерне метафоричне уявлення великих компаній як титанів або монстрів: Although they were already markets
in themselves, by pointing the other titans they hope to take advantage over the liquidity (The Economist, 2000); The titans of
international business are the same: although second to none when it comes to steamrollering operation, multinational companies
also have a tendency to make crass errors (The Times, 2006).
Четверту ЛСП зоологічних термінів-метафор складають назви домашніх і диких птахів. До найбільш поширених належать turkey, duck, dove, black swan, stool pigeon, loonie, kiwi, American Eagle, condor, vulture capitalist, vulture fund тощо.
Зоонім lame duck є одним із найстаріших в концептуальному просторі англомовних економічних текстів, який датується
18 ст. Він з’явився на Лондонському фондовому ринку i з того часу використовується для номінації неефективних трейдерів i компаній, що перебувають у фінансовій скруті: The manufacturing methods of Rover, once the lame duck of British
industry, have been transformed thanks to that company’s partnership with Honda [10, c. 139]. У наступному прикладі спостерігаємо актуалізацію відносин «хижак – здобич», де потенційна компанія-невдаха – здобич перетворюється на хижака:
In less than two years he has transformed United from lame duck to predator (Financial Times, 2000). Деякі компанії постають
у вигляді хижих птахів: Some are hawks who see nothing wrong with oil at 30 dollars a barrel. The consumer be damned (The
Economist, 2000).
Сучасним метафоричним зоонімом у текстах економічної тематики є термін black swan. Він був популяризований Н.Н.
Талебом та означає «будь-яку подію, яка перевершує всі очікування та наслідки, подію, яку важко передбачити» [9]. Цей
термін побудований на метафоричному перенесенні за ознакою неочікуваності та непередбачуваності появи таких птахів,
як чорні лебеді, наприклад: Week Ahead: Let’s Hope Ukraine Isn’t Black Swan for Stocks (The Times, 2002)
Земноводні та риби представлені кількома лексемами та сполуками: turtle, barracuda, red herring, snake in the tunnel,
lobster trap та ін.: And his attempt to take over Harley Davidson failed after a case in which the judge described him as a «snake
in sheep’s clothing» (The Guardian, 2004). Найбільш типовий образ – shark (акула). Наприклад, land shark (наземна акула) –
спекулянт земельними ділянками, shark repellent (відлякувач акул) – захист компанії від недружнього поглинання.
Зооморфні терміни-метафори на позначення комах включають: cockroach theory, killer bees, gold bug та ін. До складу економічної термінології входить ряд термінів-метафор, утворених за допомогою переосмислення образу метелика
(butterfly). Наприклад: butterfly spread (спред «метелик»), butterfly put spread (спред «метелик» для опціонів «пут»), butterfly
call spread (спред «метелик» для опціонів «колл»).
До складу підгрупи «Частини тіла і поведінка тварин» входить концептуальна метафора «бути під крилом». Образ
крила птаха несе в собі ряд конотацій, що містять уявлення про захищеність, комфорт, безпеку. В економічних текстах
одні компанії часто опиняються під крилом інших: Mitsubishi Motors hopes that Daimler will let it set up a holding firm...
under its wing (The Economist, 2000). Продукти діяльності компаній та фірм можуть bite (кусати), bark (гавкати) тощо.
Терміни-метафори демонструють здатність до розгортання образів і виконують окрім номінативної також експресивну
функцію. При розгортанні образу терміни-метафори пожвавлюють повідомлення суто інформаційного характеру. У наступному виразі зустрічаємо розгорнутий образ бика: to ride a bull’s back (бути в розпалі ринку биків, тобто ринку, що зростає):
With most financial textbooks defining a bull market as one that has risen in excess of 20 per cent, it would seem logical to conclude
we are currently riding merrily on a bull’s back (Financial Times, 2005).
Підгрупа «Ставлення до тварин та місце їх перебування» включає поширене milking (доїння), а також заняття hunting
(полювання), наприклад, bargain hunting –– прагнення скупити акції за виключно низьким курсом. Компанії полюють за
прибутком, на споживача і под. Місцем проживання може стати мисливський майданчик: Italy is becoming their favourite
hunting ground (The Economist, 2000).
Багато метафор-зоосемізмів стають символами, використовуваними для позначення національної валюти, як, наприклад, American Eagles (американські орли) – вид американських золотих і срібних монет; Panda (Панда) – сучасна китайська золота монета. Термін-зоосемізм loonie використовується для назви Канадського долара, на якому зображена гагара.
Національним символом Нової Зеландії є нелітаючий птах ківі й однойменний термін kiwi (ківі, безкрил), що позначає
національну валюту, користується великою популярністю. Акції kangaroo (кенгуру) породжують у свідомості чіткі асоціації з Австралійським континентом, де живуть ці тварини. Оскільки любов до тварин є однією з найяскравіших рис англійської нації, ймовірно, закономірним постає утворення такої кількості англомовних метафор, пов’язаних із зоологічними
поняттями. Так, у терміні bulldog bond (облігації «бульдог») використовується англійський символ – бульдог.
Проведений аналіз термінів-метафор у підмові економіки дає підстави для наступних висновків. По-перше, незважаючи на те, що сфера економіки використовує безліч метафор з різних областей-донорів, досить продуктивною є група
термінів-зооморфізмів. По-друге, більшість метафор ґрунтується на певній національно-культурній ознаці, яка найчасті-
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ше не є очевидною або загальновідомю. По-третє, спостерігається тенденція до інтернаціоналізації термінів-метафор, що
відображають суто національний колорит. Тому знання когнітивного і культурного контексту, що зумовлює вживання тієї
чи іншої метафори, – необхідна умова успішного декодування метафор в газетних і журнальних статтях.
Предметом подальшого термінологічного вивчення можуть бути інші ЛСГ (соціоморфна, артефактна й антропоморфна), що входять до складу економіної лексики і мають метафоричний відтінок, а також можна подати семантичний аналіз
фразеологічних одиниць з зоонімічним компонентом, які використовуються в економічних текстах та ін.
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ЯВИЩЕ ДЕФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЇ
У ЗАГОЛОВКАХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ
У статті вивчено структурно-семантичні трансформації фразеологічних одиниць у складі заголовків німецькомовних публіцистичних текстів. Розглянуто роль і функції узуальних і модифікованих фразеологізмів в структурі
заголовка, визначено і описано основні прийоми дефразеологізації.
Ключові слова: фразеологізм, трансформація, дефразеологізація, заголовок, публіцистичний текст.
Phenomenon of idioms’ sense destruction in article titles from periodical
The article deals with a problem of using idioms’ transformations in article titles from periodical. The process of linguistic
resources renewal occurs due to the phenomenon of secondary nomination. Publicity style traditionally affects all areas of
life, it uses a variety of communicative language forms, and furthermore it is full of wide variety of emotive shades. Language
tools which are used in periodical are usually neutral stylistically, but the author’s assessment reflects in specific language
forms. Among a variety of such forms the important role has idioms’ sense destruction. This kind of idioms expresses evaluation or subjectively evaluation opinion of the speaker, enhance emotional and expressive potential of the text. Functioning
of idioms in periodical is caused by principle of journalistic style – to join the expression and standards. The implementation
of this principle is aimed to attraction of the readers’ attention, to influence the reader, to cause the desired reaction to the
idea of the article. The main types of idioms’ transformations in article titles from periodical are substitution, reduction and
expansion. The methods of idioms’ sense destruction, for example method of actualization of the idioms is associated with
increase of content and stylistic functions. There is a variety of the ratio of the semantic, structure and context of the idioms
while using them in the contexts due to the nature of the structural and semantic changes or the influence of idioms on the
context. Semantic and structural changes update idioms, breaking the usual associative links.
Key words: idioms, transformations, idioms’ sense destruction, title, article, periodical.
Явление дефразеологизации в заголовках немецкоязычных публицистических
текстов
В статье изучены структурно-семантические трансформации фразеологических единиц в составе заголовков
немецкоязычных публицистических текстов. Рассмотрены роль и функции узуальных и модифицированных фразеологизмов в структуре заголовка, определены и описаны основные приемы дефразеологизации.
Ключевые слова: фразеологизм, трансформация, дефразеологизация, заголовок, публицистический текст.

Мова є складною системою, яка зазнає постійних змін. Її розвиток є невпинним процесом, зумовленим низкою внутрішніх і зовнішніх факторів, зокрема, виникненням нових комунікативних потреб, спричинених в першу чергу розвитком
суспільства. Перманентний розвиток мови супроводжується змінами у її звуковій, лексичній, морфологічній і синтаксичній системах. З одного боку, розвиток лексичної системи відзначається появою нових лексичних одиниць, покликаних
виконувати суто номінативну функцію. З другого – поруч із появою лексичних новотворів, в мові відбувається процес
трансформації вже наявних мовних одиниць, тобто процес їх вторинного використання. Явище вторинної номінації, як
складне і багатогранне явище, набуває активного розвитку в галузі фразеології німецької мови. У складі німецької мови
фразеологізми становлять значний комплекс мовних одиниць і функціонують в усіх сферах комунікації як готові мовні
одиниці. Вони відіграють неабияку роль у публіцистичних текстах, оскільки характеризуються особливим ступенем експресивності, тож привертають увагу до найсуттєвіших аспектів змісту. Преса віддзеркалює лексико-семантичні зміни,
які відбуваються в мові. Процеси оновлення мовних засобів в сучасних мас-медіа викликають зацікавленість сучасних і
зарубіжних дослідників, саме цей факт і визначає актуальність пропонованої розвідки.
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Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці у заголовках німецькомовних публіцистичних текстів, предметом –
структурно-семантичні трансформації фразеологічних одиниць. Матеріалом слугують заголовки німецькомовних публіцистичних текстів, відібраних методом суцільної вибірки.
Загальна проблема полягає у відсутності комплексного дослідження трансформованих фразеологічних одиниць у
заголовках німецькомовних публіцистичних текстів, що передбачає розв’язання таких завдань:
– розглянути місце, роль і функції заголовка публіцистичного тексту;
– проаналізувати роль фразеологізмів в структурі заголовка публіцистичного тексту;
– визначити і описати прийоми структурно-семантичних трансформацій фразеологізмів; провести аналіз засобів їх
реалізації;
– окреслити перспективи подальших досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядається окреслена проблема, свідчить про те, що попри чисельні наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених К. Адамзіка, І. Барц, Г. Бургера, В. Фляйшера, Н. В. Халікової,
присвячених дослідженню явища дефразеологізації, а також роботи Г. О. Винокур, І. Р. Гальперіна, А. О. Євграфової,
Е. А. Лазаревої, Г. Ленка, Г. Г. Хазагерова, присвячені вивченню заголовка публіцистичного тексту, сутність і основні
прийоми фразеологічних трансформацій у заголовках і досі залишаються предметом наукових дискусій.
Публіцистичний текст – це мовленнєве повідомлення, складниками якого виступають структурно оформлені, згідно із
загальноприйнятими правилами і нормами, змістовні одиниці, що несуть певний обсяг інформації, з власною інформативною структурою, яка відповідно складає основу змісту. Головною ознакою тексту публіцистичного стилю виступає його
поліінформативність, яка являє собою єдину систему, що утворюється в процесі інтеграції й активізації інформаційно
навантажених одиниць мови [2, c. 7]. Публіцистичний стиль є характерною ознакою мови засобів масової інформації,
які віддзеркалюють громадську позицію суспільства, реагують на зміни масової свідомості та певною мірою здійснюють
управління суспільством. Наукові студії, присвячені дослідженню мови ЗМІ, вказують на поєднання двох протилежних
тенденцій, а саме – тенденції до стандартизації мови і тенденції до вживання експресивних засобів висловлювання. Яскраве вираження тут знаходить принцип зчленування стандарту і експресії, сформульований В. Г. Костомаровим, сутність
якого полягає у поєднанні експресивного заголовку з абсолютно нейтральним текстом або нейтрального заголовку з вкрай
експресивним текстом [4, с. 127].
Оскільки заголовок є першим елементом публіцистичного тексту, першочергова функція його – здійснювати вплив на
читача, спонукати його прочитати статтю, водночас заголовок віддзеркалює сутність поданого матеріалу, актуалізує текстову інформацію, тобто визначає ефективність публіцистичного тексту. Саме тому експресивні засоби висловлювання
мають неабияку вагу як елемент заголовку. Важливим моментом є те, що заголовок, як вислів з імпліцитною семантикою,
котра реалізується на логічному, мовленнєвому і прагматичному рівнях, впливає на читача через факти і авторську оцінку
цих фактів. Використання емоційно-виразних засобів спричиняє сприйняття заголовку як оцінки, а оцінюючи ситуацію,
заголовок відбиває моральну позицію автора і формує у читача певне ставлення до події.
Питання про зв’язок публіцистичного тексту і його заголовка характеризується двома підходами:
1) заголовок функціонує як самостійна мовна одиниця, є автономним, оскільки знаходиться поза текстом [1];
2) заголовок розглядають як компонент тексту, його складовий елемент, хоча він знаходиться поза текстом [7].
Г. Г. Хазагеров зазначає, що заголовок може розглядатися автосемантично, до тексту, або синсемантично, тобто на
фоні тексту [7, c. 62]. Тим не менш заголовок є елементом смислової структури публіцистичного твору і утворює з ним
єдину систему.
Заголовок покликаний не тільки виконувати інформативну і номінативну функції, але й збуджувати спектр емоцій,
важливим при цьому є економне вираження думки. З метою формулювання влучних і успішних заголовків використовують низку вербальних і невербальних прийомів привертання уваги, що зумовлює широке застосування всіх лексичних і
синтаксичних засобів виразності. Панівну позицію посідають серед таких засобів фразеологічні одиниці, оскільки саме
вони містять у собі велику силу експресії та емоційної наснаги.
Журналісти звертаються до фразеологічного фонду мови як до невичерпного джерела мовної експресії, оскільки однією з основних функцій фразеологізму є нагнітання експресії, що надає ваги його конотативним якостям [11, с. 198].
Широко використовують фразеологізми у звичайній їхній формі із відомим значенням з метою привертання уваги читача
й інтенсифікації експресивного забарвлення. Наприклад: Ohne Fleiß kein Preis? Die Suche nach Erfolg; Hier liegt der Hund
begraben; Lehrreiche Nacht hinter schwedischen Gardinen.
У наведених прикладах стійкі сполуки вводяться в текст без зміни значення і форми, вони репрезентують узуальні
фразеологічні одиниці. Послуговуючись такими мовними одиницями, автор прагне надати власним словам більшої переконливості, підвищити емоційно-експресивний потенціал заголовку.
Відхилення від усталених форм уживання фразеологізмів дозволяє журналістам виявити індивідуальну літературну
майстерність та підвищити ступінь експресивності заголовка. Новаторські кроки художників слова породжують трансформовані (модифіковані) фразеологічні одиниці, які набувають нового оригінального значення та репрезентують, як
правило, оказіональні утворення. Модифікації характеризуються оказіональністю, а також тим, що мовець утворює їх
від відомої йому фразеолексеми з метою досягти специфічного ефекту [9, с. 35]. Модифікації, які постають наслідком
творчого опрацювання, репрезентують оригінальні словесні образи і мають виразний стилістичний ефект. В заголовку
публіцистичного тексту трансформовані фразеологізми пояснюють позицію автора та впливають на перцепцію тексту
шляхом прийомів іронії, сарказму, сатири, пародії тощо.
Модифікації постають наслідком дефразеологізації, яку розглядаємо як сукупність прийомів оказіональної трансформації фразеологізмів. Дефразеологізація – це явище, при якому фразеологізм в результаті виникнення нових самостійних
значень у його компонентах втрачає основну ознаку фразеологічності [6, с. 220].
Найбільш продуктивними типами оказіональних трансформацій є варіювання на лексичному рівні, до непродуктивних відносять фонетичні і морфологічні зміни [8, с. 37].
Серед основних типів структурно-семантичних трансформацій в заголовках німецькомовних публіцистичних текстів
виокремлюємо такі:
• Субституція, або заміна компонентів фразеологізмів – спосіб структурно-семантичної трансформації фразеологізму,
який полягає в цілеспрямованій заміні одного (Ohne Fleiß kein Reis; Alle Wege führen nach Kiew), кількох (In der Nacht
sich alle Mafiosi schlau; Höher, schneller, Katar) або усіх (Blogger machen Mode) компонентів функціонально схожими елементами. Замінювати можна будь-яку частину мови, наприклад іменник: Morgenstunde hat Staub im Munde; Hier liegt der
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Wallenstein begraben; дієслово: Es ist nicht alles Gold, was schweigt. Іноді іменник може бути замінений власною назвою
або ім’ям: Cameron im Glück; Lindwurm beißt sich in den Schwanz. Заміна компонента акцентує увагу адресата на новому
компоненті та конкретизує зміст.
Варіювання структури може відбуватися шляхом субституції препозитивного (Der Ball heiligt die Mittel), постпозитивного (Der Apfel fällt nicht weit vom Birnenbaum) або інтерпозитивного (In der Nacht sind alle Regenbögen grau; Morgenstund
hat Stress im Mund) компоненту.
• Сутність редукції полягає у елімінуванні компонентів навіть до одного слова. Елімінація окремих компонентів не
призводить до втрати лексичного значення, оскільки компоненти, які не підлягають редукції, виражають значення всього
фразеологізму. Як правило, редукція стосується таких фразеологізмів, які є добре відомими у повній формі серед широкого кола носіїв мови. Структурними варіантами редукції вважаємо усічення постпозитивного компоненту, наприклад:
Morgen, morgen, nur nicht heute; Teufel an der Wand; Eine Stecknadel im Heuhaufen!; Auf allen Hochzeiten!; Nur noch Haut
und Knochen!; Das letzte Hemd; Auf gepackten Koffern; In Teufels Küche;, препозитивного компоненту: In Grudelsheim tanzen
die Mäuse!.
Такий прийом зумовлено прагненням адресанта надати фразеологічній одиниці зрозумілої, проте більш стислої форми. Важливим чинником для правильного тлумачення такої фразеолексеми є наявність у адресата відповідних фонових
знань. Опускаючи пре- або постпозитивний компонент, автор націлений акцентувати на іншому компоненті та надати
йому основного смислового навантаження, інтенсіоналізуючи його семантику.
• Експансія як прийом трансформації шляхом розширення фразеологізму додаванням нових компонентів спрямовано, як правило, на конкретизацію змісту. Сутність експансії полягає у розширенні структури стійкого виразу словами чи
словосполученнями вільного вжитку, які наближують фразеологізм до тієї ситуації, в якій він використаний. Наприклад:
Liebe, Gift und Galle; Der Zweck heiligt nicht jedes Mittel; Die Hunde bellen, aber die humanitäre Karawane wird entladen; Auf
und unter dem Teppich.
Експансія фразеологізму однією або кількома лексемами зумовлена прагненням автора досягти бажаного перлокутивного ефекту. Розширення фразеологізму Artländer Renntag geht reibungslos über die Bühne шляхом додавання компоненту
reibungslos конкретизує безперешкодний перебіг подій та акцентує на позитивному потенціалі тексту.
Іншими прийомами трансформації фразеологізмів є такі прийоми дефразеологізації, як експлікація внутрішньої форми, буквалізація, подвійна актуалізація. Однак характер і тип трансформації визначають інтенції автора, який «ставить
перед собою мету здійснити вплив на партнера в рамках інституційного дискурсу засобами особистісно-орієнтованого
спілкування» [3, с. 5].
Прийом буквалізації передбачає семантико-стилістичне перетворення фразеологізму при збереженні лексико-граматичної цілісності. «При буквалізації значення вихідне, пряме значення сполучення, яке представляє образну основу ФО,
не тільки актуалізується, але і виступає на перший план, часто протиставляючись фразеологічному значенню звороту» [5,
с. 20]. Варто зауважити, що фразеологізм набуває буквального значення під впливом контексту. Наприклад: Was kostet das
letzte Hemd? Die Hunde bellen, aber beißen Sie?
Творчий підхід до перцепції прямого і переносного значення фразеологізму характеризує прийом подвійної актуалізації, який ґрунтується на взаємодії фразеологізму і співзвучного з ним вільного словосполучення. Наприклад: Im Rathaus
tanzen die Mäuse auf den Tischen. Сприймається читачем, з одного боку, як фразеологічна сполука, яка має значення «набути свободи», а з іншого, як вільне словосполучення (в ратуші завелися миші). Приклад: Mit leichten Schritten über die Bühne
є варіантом фразеологізму «робити відомим», який зі своєю смисловою двоплановістю має за мету розкрити додатковий
смисл, семантичні нюанси.
Крилаті вирази, літературні цитати нерідко застосовуються у трансформованих формах і слугують засобом виразності
у заголовках. Наприклад: Die Sehnsucht des jungen Werters; Fremder, was tust du in meinem Bett?; Sieg der Angst; Ein Lied
geht durch die Zeit.
Застосування фразеолексем у трансформованих формах пояснюється самою сутністю діяльності журналіста, тобто
пошуком сенсацій, боротьбою за увагу читача. Креативність мислення автора, налаштованість на винахідництво і мовне
трюкацтво характеризують заголовки сучасних публіцистичних текстів. Вивчення інших прийомів привертання уваги і
вираження експресії в німецькомовних публіцистичних текстах визначає перспективи подальших досліджень.
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ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЯ ЯК РЕІНТЕРПРИТАЦІЯ ДЕЛЕКСИКАЛІЗОВАНИХ ЧАСТИНОМОВНИХ
ОДИНИЦЬ (НА ПРИКЛАДІ ОЗНАЧЕНОГО ТА НЕОЗНАЧЕНОГО АРТИКЛІВ)
У статті на прикладі означеного та неозначеного артиклів досліджується процес граматикалізації лексичної
одиниці. У роботі аналізуються та ілюструються стадії цього процесу, а саме зрушення в семантичній структурі
лексичної одиниці, фонологічні, функціональні та граматичні зміни. У статті обґрунтовується той факт, що зміни
та збільшення частоти вживання грама не припиняються із набуттям одиницею граматичного статусу.
Ключові слова: граматикалізація, вказівний займенник, числівник, означений та неозначений протоартиклі,
означений та неозначений артиклі, семантичні, фонологічні, функціональні та граматичні зміни.
PERCEPTION OF GRAMMATICALIZATION AS REINTERPRETATION OF LANGUAGE UNITS DEPRIVED
OF THEIR LEXICAL MEANING (EXEMPLIFIED BY THE DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES)
The article deals with the process of grammaticalization of lexical units, exemplified by the definite and indefinite articles.
The process is triggered by the semantic shift, accompanied by phonological changes, due to which the gram becomes shorter,
and therefore more frequently used. As a result of semantic and phonological changes the gram becomes permanent in certain contexts which allows for its interaction with other elements of the sentence. The semantic shift in the structure of the
demonstrative pronoun and the numeral is observed when the deictic and unicity semes are displaced by the definiteness and
indefinites semes. It causes the transformation of the demonstrative pronoun and the numeral into the definite and indefinite
protoarticles respectively. This brings about the widening of the sphere of their usage, which in its own turn causes phonetic
reduction of the protoarticles. The emergence of the seme of giveness and novelty in the semantic field of former protoarticles
turns them into markers of actual division of the sentence and signals their transformation into the definite and indefinite
articles. The articles undergo further functional changes which happen because of the spread of the definite article onto
concrete nouns in generalized reference, abstract, uncountable and Unica nouns; and the spread of the indefinite article onto
concrete nouns in zero and generalized reference and abstract nouns, modified by the complement. Thus, sharp increase of
the usage of the definite and indefinite articles causes grammatical changes connected with the formalization of the category
of definiteness / indefiniteness.
Key words: grammaticalization, demonstrative pronoun, numeral, definite and indefinite protoarticles, definite and indefinite articles, semantic, phonological, functional and grammatical changes.
ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ КАК РЕИНТЕРПРИТАЦИЯ ДЕЛЕКСИКАЛИЗИРОВАННЫХ ЧАСТИРЕЧНЫХ
ЕДИНИ (НА ПРИМЕРЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО И НЕОПРЕДЕЛЕННОГО АРТИКЛЕЙ)
В статье исследуется процесс грамматикализации лексической единицы на примере определенного и неопределенного артиклей. В работе анализируются и иллюстрируются стадии этого процесса, а именно изменения в
семантической структуре лексической единицы, фонологические, функциональные и грамматические изменения. В
статье обосновывается тот факт, что изменения и увеличение частоты употребления грамма не прекращаются
с приобретением единицей грамматического статуса.
Ключевые слова: грамматикализация, указательное местоимение, числительное, определенный и неопределенный протоартикли, определенный и неопределенный артикли, семантические, фонологические, функциональные и
грамматические изменения.

Становлення категорії означеності / неозначеності слід розглядати на тлі всієї сукупності перетворень її формальних
показників, у тому числі семантичних, функціональних, граматичних та фонологічних. Ці зміни ми визначаємо як поступове нівелювання тих рис мовної одиниці, які характеризують її як повнозначний елемент лексичної підсистеми. Суть
граматикалізації полягає в семантичних зрушеннях, які зазнає мовна одиниця [6, c. 17]. Б. Хайне виокремлює чотири
етапи цих семантичних зрушень:
1) перший етап – мовний знак використовується в своєму початковому значенні в широкому колі контекстів [8] (дейктичний елемент у семантичній структурі вказівного займенника переважає над демонстративним; лексичне значення одиничності превалює над значенням неозначеності у семантичній структурі числівника ап);
2) другий етап характеризується появою контексту прив’язки, в якому поряд із основним значенням можливою стає
інша інтерпретація мовного знаку і остання переважає над першою [8] (демонстративний елемент переважає над дейктичним; сема неозначеності превалює над значенням одиничності);
3) третій етап – відбувається «переключення контекстів», яке унеможливлює маніфестацію мовного знаку в своєму
початковому значенні [8] (демонстративний елемент повністю витісняє дейктичний із семантичної структури означеного
протоартикля; сема неозначеності витісняє сему одиничності з ядра семантичного поля неозначеного протоартикля, але
часткове збереження початкового лексичного значення колишнього числівника спостерігається і сьогодні, напр.: a mile’s
walk);
4) четвертий етап – спостерігається «конвенціоналізація контексту», під час якої мовний знак з новим значенням
втрачає здатність використовуватися в широкому колі ситуацій і залежить від контексту [8] (означений та неозначений
артиклі практично не використовуються з антропонімами, хоча для вказівного займенника та числівника таке вживання
було притаманним).
У результаті таких зрушень лексичні одиниці набувають граматичних якостей, поступово розширюючи свою сполучуваність і, насамкінець, набувають облігаторного характеру. Без семантичних неможливими виявляються всі інші зміни,
тобто морфологічні й фонетичні [6, c. 18].
Паралельно із семантичним спрощенням відбувається фонологічне. З втратою наголосу чи незалежної модуляції голосу, що супроводжує втрату одиницею лексичного статусу, приголосні та голосні граму підлягають спрощенню, що часто
спричиняє редукцію у довжині граму. Дж. Байбі твердить, що чим коротший грам – тим частіше він вживається [6, c. 19].
Це твердження верифікується наступним правилом, що екстраполюється на лексичний матеріал будь-якої мови: середня
довжина слова чи морфеми зменшується пропорційно частоті його вживання [5, c. 69]. Наприклад, давньоанглійський
вказівний займенник із зблідненою дейктичною семантикою, що використовується як прототип означеного артикля, має
розгалужену парадигму, яку можна представити у таблиці 1.:
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Називний
Родовий
Давальний
Знахідний
Орудний

Чол. рід
sē
þæs
þǣm
þone
þȳ, þon
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Таблиця 1.
Парадигма відмінювання давньоанглійських вказівних займенників І групи
Однина
Множина
Сер. рід
Жін. рід
þæt
séo
ϸā
þæs
ϸǣre
ϸāra, þǣra
þǣm
ϸǣre
ϸām, þǣm
þæt
ϸā
ϸā
þȳ, þon
–
–

[табл. за 3, с. 121].

У середньоанглійській мові морфологія цієї групи зазнає поступового спрощення. Суплетивна форма називного відмінка чоловічого роду sē вирівнюється за аналогією з непрямими відмінками: з’являється форма þe, the. До середини ХІІ ст.
спорадично трапляються залишки словозмінювальних форм на зразок þеn, þon у знахідному відмінку. Наприкінці середньоанглійського періоду вони зникають і залишається незмінюване the. Форма називного відмінка середнього роду that
функціонує паралельно із the до ХIV ст. У подальшому її вказівне значення посилюється і that закріплюється в групі вказівних займенників. Форма називного відмінка жіночого роду зливається з heo, утворюючи особовий займенник жіночого
роду. У ХІІІ ст. голосний у формі орудного відмінка середнього роду давньоанглійського займенника þȳ зазнає редукції,
що спричиняє його формальне злиття з артиклем. Цей формант є компонентом словосполучення з порівняльним ступенем
прикметника the more, the better. Форма множини þā, а з середини ХІІІ ст. – þō згодом теж виходить із вжитку [3, c. 121].
В ході процесу граматикалізації фонетичної редукції зазнає й числівник ап. На межі давньоанглійської та середньоанглійської мови консонантний елемент втрачається, зберігаючись лише в позиції перед голосними.
Таким чином, граматикалізація давньоанглійського вказівного займенника та числівника супроводжується спрощенням їх звукової оболонки.
Фонологічна редукція грама залежить від слів, розміщених у його безпосередньому оточенні, й поступовому злитті
з ними [9, c. 140]. Таке злиття може сприяти появі фонологічних змін у грамі завдяки контакту із суміжними мовними
одиницями. Там, де суміжний варіант виявляє більше розмаїття, виникає явище аломорфізму або алофонізму. Зокрема,
англійський неозначений артикль a/an має два аломорфи залежно від ініціальної фонеми наступного слова, голосної чи
приголосної. Подібна ситуація спостерігається і з англійським означеним артиклем, який має одну графічну форму the та
дві фонетичні [ðə] та [ði].
Паралельно зі зростанням фонологічної залежності грама від оточуючого матеріалу відбувається зростання семантичної залежності. Загалом ці процеси настільки взаємозумовлені, що питання про те, що є вирішальним у процесі граматикалізації зміна форми чи значення, і досі залишається відкритим. З одного боку, вважають, що домінуюча роль належить
значенню [6], з іншого – надають перевагу формі, стверджуючи, що саме форма виступає активатором граматикалізації
[9]. Грам усе більше втрачає свою первісну семантику, його інтерпретація стає більш залежною від контексту, і контекст
поступово починає змінювати грам. Так, наприклад, на початкових стадіях граматикалізації вказівного займенника із
зблідненою дейктичною семантикою він продовжує зберігати дейктичне значення. Напр.:
(1) þa cwæð se engel. ne ondræd þu ðe maria (Luke, 1:30) «І сказав їй Ангел: Не бійся, Маріє».
У прикладі (1) займенник ðe виконує експресивну функцію, антропонім детермінується не лише вказівним, але й особовим займенником. Однак, з погляду граматичної семантики один з них є надлишковим, а це, у свою чергу, свідчить про
часткове збереження початкового лексичного значення артиклеподібним займенником. Експресивність вживання характерна і для числівника ап. Так, в давньоанглійській мові фіксуються спорадичні випадки вживання числівника ап у функції
близькій до неозначеного протоартикля, однак домінантною за такого використання залишається сема одиничності, напр.:
(2) He þa astigende on an scyp: þæt wæs simones (Luke, 5:3) «і він увійшов до одного з човнів, що був Симонів».
Числівник ап характеризується превалюванням семи одиничності над семою неозначеності, що свідчить про емфатичність такого вживання. З іншого боку, як пише Е. Даль, у результаті частого використання експресивні засоби вираження
позбуваються своєї маркованості й стають нейтральними [7, ch. 2].
Кореляція узагальненого значення із постійним зростанням його приблизності зумовлює більш широке розмаїття контекстів, в яких може використовуватися граматикалізована конструкція. Це пояснюється «метамовним потенціалом» грамів, який означає, що вони здатні використовуватися в ширшому колі явищ, ніж ті, що співвідносяться з їхнім основним
значення [5, c. 81]. Наприклад, у давньоанглійській – середньоанглійській мові можна визначити чотири етапи трансформації вказівного займенника на означений артикль, що супроводжується збільшенням розмаїття контекстів вживання
грама.
1. Вказівний займенник вживається за повторного згадування іменника в тексті, що протиставляється першому згадуванню цього іменника:
(3) and mid heora cyninʒum Rædʒota and Eallerice wæron hatne…and þa æfter þam foresprecenan cyninʒum (King Alfred’s
Anglo-Saxon version of Boethius De Consolatione Philosophiæ, ch. 1) «і з їхніми королями, яких звали Радгаст та Аларік… і
після королів, про яких вже йшлося».
Однак, аналіз великих фрагментів тексту свідчить, що вказівний займенник може функціонувати як маркер диференційної ознаки емфатичності, таким чином сема дейктичності залишається превалюючою в його семантичній структурі.
2. Із витісненням семи дейткичності семою означеності на периферію семантичного поля вказівного займенника, він
перетворюється на означений протоартикль, який починає вживатися із іменниками, що згадуються вперше, однак характеризуються контекстуальною маркованістю:
(4) mæssepreost asinge feower mæssan ofer þan turfon, and wende man þæt grene to ðan weofode (Old English Charms,
Charm 11 Journey Charm) «нехай священник проспіває чотири меси над цим ґрунтом і нехай його зелена поверхня буде
повернута до алтаря».
На цих стадіях не слід говорити про означений артикль, оскільки детермінативи, що за значенням наближаються до
сучасних артиклів, вживаються лише з іменниками, що означають конкретні предмети [2, c. 55].
3. У середньоанглійській мові до семантичної структури означеного протоартикля входить сема «даність» і протоартикль реінтерпретується в означений артикль і поширюється на іменники, що вживаються в узагальненому значенні, напр.:
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(5) wið þane sara stice (Old English Charms, Charm 11 Journey Charm) «проти гострого болю», від будь-якого болю.
На погляд І. М. Крамського, про реінтерпретацію означеного протоартикля в артикль можна говорити в тому випадку,
коли означений артикль слугує для позначення субстантива в загальній функції, тобто коли окремий предмет репрезентує
цілий клас [4, c. 18].
4. Артикль поступово поширюється на абстрактні іменники: þara lyblaca (Old English Charms, Charm 1 For Unfruitful
Land) «чаклунство».
Подібне розширення контекстів вживання спостерігається й за реінерпретації числівника в неозначений артикль.
1. У давньоанглійській мові числівник ап вживається лише з формою однини конкретних іменників в індивідуальній
референції, що розміщені у позиції реми, до того ж таке вживання є спорадичним, напр.:
(6) and þa wæs an man on hierusalam þæs nama wæs simeon (Luke, 2:25) «у Єрусалимі був чоловік, якого звали Симіон».
2. У середньоанглійській мові входження в семантичну структуру означеного протоартикля семи даності стає каталізатором підвищення частоти вживання носія семи новизни. Внаслідок цього числівник трансформується в неозначений
протоартикль і стає регулярним маркером конкретних іменників у формі однини в позиції реми, напр.:
(7) A yeman hadde he (6, Prologue: 101) «і з ним був дрібний землевласник».
3. Із утворенням двочленної опозиції, означений та неозначений протоартиклі реінтерпретуються в артиклі та відбувається розповсюдження неозначеного артикля на конкретні іменники в нульовій референції (Englond his a wel god lond
(The Metrical Chronicle of Robert of Gloucester) «Англія – хороша земля») та узагальненій референції (He wiste that a man
was repentant (G.Chaucer The Canterbury tales, Prologue: 228) «Він знав, що людина – істота, що здатна на каятття»), і на абстрактні іменники, що модифікуються комплементом (But swich a cry and swich a wo they make (G.Chaucer The Canterbury
tales, Prologue: 900) «Вони заплакали від горя»).
У результаті фонетичної та семантичної редукції грама відбувається його закріплення в певних синтаксичних позиціях, що згодом відкриває можливості його взаємодії з іншими елементами (поширення означеного артикля з конкретних
іменників в індивідуальній референції на конкретні іменники в узагальненій референції, абстрактні та незлічувані іменники та іменники підкласу Unica; охоплення неозначеним артиклем конкретних іменників із нульовою та узагальненою
референцією та абстрактних іменників за умов наявності комплемента).
Із можливістю взаємодії грама з іншим елементами речення також пов’язане обопільне взаємовиключення серед членів одного й того ж класу. Вважають, що скорочення кількості показників граматичної категорії відбувається у тому випадку, коли вона представлена двома або більше формальними реалізаторами. Деякі з елементів втрачаються, тому що
один з показників отримує більш загальну функцію і витісняє інший елемент [5, c. 49]. Наприклад, у давній період історії
західногерманських мов актуалізація категорії означеності / неозначеності відбувається за допомогою сильних та слабких
прикметників у комбінації з вказівними займенниками із зблідненою дейктичною семантикою, що згодом еволюціонують
в протоартиклі. З часом, протоартикль, як більш загальний член класу, перебирає на себе цю функцію, а прикметники
втрачають здатність функціонувати як показники означеності / неозначеності. Навіть у тих мовах, де збереглися сильні та
слабкі форми прикметників (німецька мова), різниця в їх вживанні має винятково синтаксичний характер.
Важливий феномен, який пов’язують з граматикалізацією, – це збільшення частоти вживання грама, яке продовжується й тоді, коли перехід від лексичної до граматичної морфеми вже відбувся. Частота грамів пояснюється узагальненістю
їхньої семантики. Це уможливлює появу названих одиниць у широкому спектрі контекстів. З іншого боку, це відбувається
й через їхню надлишковість, яка пояснюється тим, що семантика мовної одиниці, яка домінує на початкових стадіях граматикалізації, з часом збліднюється [10, c. 3].
У давній період розвитку германських мов означений протоартикль виступає не лише як маркер означеності з підкласом конкретних іменників, але й слугує засобом уточнення референції іменника в умовах чисельності реальних денотатів видової чи родової номінації. Це підтверджується відсутністю означеного протоартикля з іменниками підкласу
Unica (підклас іменників, що вказують на предмет, денотат якого існує в єдиному екземплярі), напр. давньоанглійське
sunna ‘сонце’, mona ‘місяць’ [1, c. 263]. Із реінтерпретацією протоартикля в артиклі його вживання розповсюджується на
іменники й цього підкласу. В такому разі нівелюється питання про референцію іменника (оскільки денотат існує в єдиному екземплярі). Підставою для вживання означеного артикля в підкласі Unica стає не виникнення нових сем у змістовій
структурі категорії означеності / неозначеності, а саме факт зростаючої регулярності вживання означеного артикля [1,
c. 277]. Подібне відбувається й після граматикалізації неозначеного артикля, який поступово починає поширюватись на
підклас незлічуваних іменників, однак таке вживання не отримує конвенціоналізований статус.
Отже, як тільки грам займає свою нішу (незалежно від того, чи його використання є обов’язковим або надмірним у
тому чи іншому контексті), його відсутність стає значущим елементом контексту. Враховуючи вищезазначене, припускаємо, що процес граматикалізації означеного та неозначеного артиклів відбувається в такій послідовності: зрушення
в семантичній структурі вказівного займенника й числівника → фонологічні зміни → функціональні зміни → граматичні зміни. Зрушення в семантичній структурі вказівного займенника та числівника відбуваються із витісненням із їх
семантичних ядер сем дейктичності та одиничності семами означеності та неозначеності відповідно, яке призводить до
трансформації вказівного займенника та числівника в означений та неозначений протоартиклі й до розширення сфери їх
вживання, що, в свою чергу, спричиняє фонетичну редукцію. Входження в семантичну структуру протоартиклів семи
даності та новизни робить їх маркерами тема-рематичного членування висловлення, що приводить до граматикалізації
означеного та неозначеного артиклів та викликає функціональні зміни, які виникають внаслідок охоплення означеним
артиклем конкретних іменників в узагальненій референції, абстрактних, незлічуваних іменників та іменників підкласу
Unica та розповсюдження неозначеного артикля на конкретні іменники в нульовій та узагальненій референції та абстрактні іменники, що модифікуються комплементом. Таким чином, із різким підвищенням частоти вживання означеного та
неозначеного артиклів відбуваються граматичні зміни, пов’язані з формалізацією категорії означеності / неозначеності.
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ЯВИЩЕ ПОЛІСЕМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ КОКСОХІМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Стаття присвячена аналізу полісемії в українській коксохімічній термінології. Проаналізовано основні типи багатозначних лексем у системі коксохімічної метамови, з’ясовано причини виникнення полісемічних термінів, джерела їхнього поповнення та особливості функціонування.
Ключові слова: термін, коксохімічна термінологія, полісемія.
THE PHENOMENA OF POLYSEMY IN UKRAINIAN BY-PRODUCT COKING INDUSTRY TERMINOLOGY
This article is dedicated to polysemy analysis in the Ukrainian by-product coking industry terminology. It analyses the
main types of polysemantic lexemes within the by-product coking industry meta-language were analysed, and clarifies the reasons for polysemic terms formation, the sources of their supply and functioning peculiarities. Polysemy as a semantic phenomenon is absolutely typical of the Ukrainian by-product coking industry terminology. This research has shown that polysemy
confirms the close link between terminology vocabulary and common language lexical-semantic system, which indicates that
they had been developing according to common laws. The semantic structure of a polysemic term is a sort of a microsystem
with special links between separate conceptual meanings. Polysemy is more or less typical of all semantic classes of Ukrainian
by-product coking industry terms. Polysemy is a feature of both words and word combination terms which, however, rarer
happen to be polysemantic. Polysemantic processes within the terminology system are, on the one hand, a confirmation of
development of the notional system of a certain field of knowledge, and on the other hand, a manifestation of the language
economy. It is the context that efficiently guaranties successful functioning of polysemic terms. Based on the analysis of the
field of use of the polysemic lexemes available within the terminology system, internal industry polysemy, inter-industry polysemy, and general language polysemy have been distinguished.
Key words: term, by-product coking industry terminology, polysemy.
ЯВЛЕНИЕ ПОЛИСЕМИИ В УКРАИНСКОЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Статья посвящена анализу полисемии в украинской коксохимической терминологии. Проанализировано основные
типы многозначных лексем в системе коксохимического метаязыка, выяснено причины возникновения полисемических терминов, источники их пополнения и особенности функционирования.
Ключевые слова: термин, коксохимическая терминология, полисемия.

Полісемія є органічною властивістю людської мови, що, з одного боку, визначає можливості людського мислення
пізнавати світ, а з другого – представляє цей світ економним способом, номінуючи нові поняття вже використаними в
обігу мовними одиницями.
Як зазначає А. Уфімцева, багатозначність – цє прояв тієї внутрішньої закономірності будови мови, яка пов’язана з обмеженим за необхідності набором одиниць і з абсолютною достатністю щоразу конкретних умов висловлювання (словосполучення, контекст), які дозволяють кожному слову функціонувати тільки в одному-єдиному значенні в конкретному
комунікативному акті [10].
Під полісемією розуміють функціонування слова в кількох різних значеннях, обов’язково пов’язаних між собою певними відношеннями, лініями семантичного розвитку [9, с. 131]. Полісемічні відношення в термінології – це внутрішньо
пов’язані між собою значення однієї термінологічної одиниці, які, передаючи істотні ознаки двох або більше понять
певної галузі пізнання (або кількох близьких), мають однакові спеціальні семи [7, с. 66]. Наприклад, лексема шахта має
значення: 1) система підземних споруд, де добувають корисні копалини або провадять якісь роботи, та будівель на поверхні; 2) вертикальна подовжена порожнина у деяких конструкціях (ліфтах, турбінах тощо) [1, с. 1615]. Спільна сема
– «вертикальна порожнина».
Проблема полісемії термінологічної лексики неодноразово порушувалася в наукових працях Л. Веклинець, В. Даниленко, Л. Симоненко, Л. Туровської. Терміни-полісеманти в різних галузях науки описувалася І. Волковою, Н. Нікуліною,
Б. Стецюком, О. Тур, І. Ярошевич та ін.
Проблема полісемії в коксохімічній термінології, як і в будь-якій іншій, є вкрай важливою, тому що пов’язана з точністю опису наукових і технічних понять. Вплив загальномовних процесів на термінологію є беззаперечним фактом, адже
притаманна загальновживаній лексиці полісемія зустрічається і в галузевих терміносистемах. Актуальність нашого дослідження визначається необхідністю вивчення полісемії в українській термінології коксохімічної промисловості як частини
загальнолітературної мови.
Мета статті полягає в лінгвістичному аналізі полісемічних термінів сучасної української коксохімічної термінології.
Передумовою розвитку багатозначності є рухомість структури лексичної одиниці, завдяки якій знак набуває нового
змісту на основі подібності (метафора) чи суміжності (метонімія) цього поняття з іншими.
Полісемантичне слово не є просто сукупністю номінативних одиниць, що мають однаковий фонемний склад і семантично пов’язані значенням. Усі значення в багатозначному слові перебувають у певних зв’язках та виступають мікросистемою з чіткою організацією складових частин. М. Кочерган називає семантичну структуру полісемантичного слова
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«польовою структурою з чітко вираженим центром і близькою та далекою периферією» [4, с. 128]. У центрі поля, так
званому ядрі, перебуває головне значення, яке є опорою й суспільно усвідомленим фундаментом усіх інших значень та
називається прямим номінативним [5, с. 25].
Багатозначність термінів зумовлена екстралінгвістичними та суто лінгвістичними причинами. Ми вважаємо, що позамовні чинники, які сприяють розвиткові полісемії в загальновживаній мові, викликають появу цього явища і в коксохімічній термінології. Екстралінгвістичні причини (соціальні, суспільно-політичні, культурно-історичні, науково-технічні
тощо) пов’язані зі схильністю людського мислення до систематизації та узагальнення знань про явища реальної дійсності.
Серед інтралінгвістичних причин С. Гриньов-Гриневич виділяє наступні:
1) поява нового поняття, що має подібні риси з поняттям, названим цим терміном;
2) розвиток і видозміна поняття, що викликають необхідність в розщепленні семантики терміна, що його називає [3, с. 98].
Виділяємо наступні групи полісемічних коксохімічних термінів:
1. За характером семантичної мотивації між прямим та похідними значеннями розрізняємо три основні типи полісемії:
1) радіальну (усі похідні (непрямі) значення походять безпосередньо від одного основного (прямого), тобто вмотивовані ним і безпосередньо пов’язані з ним);
2) ланцюжкову (кожне наступне значення є похідним від попереднього, умотивовується ним і вмотивовує наступне);
3) радіально-ланцюжкову, яка поєднує в собі два названих вище типи, тобто паралельну підпорядкованість і послідовну залежність [5, с. 26]. Цей різновид є найпоширенішим у загальновживаній лексиці.
2. За структурним складом:
1) терміни-слова (оператор, розряд, цементування та ін.);
2) терміни-словосполучення (конвеєрна стрічка, критична маса тощо).
Багатозначні терміни-слова є непохідними (керн, модуль, шлак і под.) і похідними (колодка, мультипроцесор, поновлення та ін.). Підкреслимо, що серед похідних мало складних термінів, оскільки кожен терміноелемент уточнює семантику всієї одиниці. Багатозначні терміни-словосполучення найчастіше двокомпонентні (панель керування, робоча станція
тощо) і трикомпонентні (на зразок ємність каналу зв’язку). Полісемічних відношень у аналітичних термінів, які складаються з чотирьох і більше компонентів, нами не виявлено.
Серед термінів-абревіатур також не зафіксовано полісемічних одиниць, можливо, через те, що абревіатура – це згорнуте словосполучення, а ми переконалися, що термінам-словосполученням властива переважно моносемія.
Отже, спостерігається тенденція: чим складніший план вираження терміна, тим менше в нього можливостей мати
кілька значень.
3. За кількістю значень:
1) двозначні або бісемічні (відбілювання, гаситель, депо, диполь, емульгувати, електрод, завантажувач, заглушка та ін.);
2) тризначні (агломерація, галтель, дорн, клінкер, марка, рефлектор, шпиндель тощо);
3) чотиризначні (агент, габарит, девіація, прохід, реакція, режим і под.);
4) п’ятизначні (проба, ремонт, тепло, тяга тощо).
Таким чином, багатозначність в українській коксохімічній термінології має досить обмежений кількісний вияв у семантичних структурах термінів, на відміну від загальновживаних слів, які можуть мати велику кількість значень.
4. За морфологічною природою (частиномовним вираженням):
1) іменники (базування, копіювання, оксидація, стопор та ін.);
2) дієслова (автоматизовувати, ізолювати, шлюзуват і под.);
3) прикметники (аварійний, автомобільний, механічний тощо).
Якщо в загальновживаній мові найчастіше полісемічними бувають дієслова та іменники, то в українській коксохімічній термінології полісемічні відношення поширені насамперед серед іменникових термінів (оскільки, як вже було
з’ясовано, іменники превалюють у цій термінології), значно менше – серед дієслівних, ще менше властива багатозначність прикметниковим одиницям.
5. За походженням:
1) питомі (відбілювання, збагачувач і под.);
2) запозичені (детандер, дефлаграція, комплекс, фільтр та ін.);
3) полісемічні терміни, що складаються з національних та чужомовних терміноелементів (автозавантаження, електрозварювання тощо).
6. За сферою використання полісемічні коксохімічні терміни можна згрупувати за трьома ознаками:
1) внутрішньогалузеві (агрегат, клінкер, шлам та ін.);
2) міжгалузеві (вентиль, верстат, газ, шлак і под.);
3) загальномовні (вміст, вугілля, фільтр тощо).
Міжгалузевими полісемантичними термінами вважаємо терміноодиниці, що мають два і більше значень та використовуються в межах декількох технічних галузей. Таких номінацій науковці радять уникати, більш ретельно відслідковуючи
значення слів і ступінь використання слова в суміжних терміносистемах. Д. Лотте зауважує, що «при створенні нового
терміна потрібно враховувати можливості використання певного слова як терміна або терміноелемента в цій термінології,
у загальнотехнічній або спорідненій галузевій, а також детально проаналізувати вкладене в слово значення» [6, с. 21].
Терміни, які входять до терміносистем різних галузей, існують незалежно один від одного, адже відрізняються сферами використання. У межах однієї термінної системи термін може бути однозначним (П. Денисов називає це явище «відносною однозначністю»). Такі терміни в мовознавчій літературі розглядають по-різному: одні вчені (О. Реформатський)
вважають їх омонімами, інші (Д. Лотте) – полісемантичними словами.
Полісемія, яка є однією з форм економії мовних засобів, виникає в результаті термінологізації слів літературної мови
(пор. головка, ключ) або як наслідок семантичних змін самих коксохімічних термінів.
У галузі функціонування термінології можливе вживання слова як в термінологічному значенні, так і в нетермінологічному. Такий прояв неоднозначності спостерігається у термінолексиці досить широко, особливо на етапах її формування, і зберігається протягом усього розвитку. Наприклад, слова ніс, підошва, щока та ін. зустрічаються в спеціальному і
звичайному значенні. У загальномовному значенні вказані слова виступають назвами частин людського тіла, у спеціальному – як терміни, наприклад: підошва рейки [8, с. 284], щока затискна [8, с. 634].
Як свідчить проведений нами аналіз, багатозначність може бути властива термінам усіх розрядів. Однак слід підкреслити, що полісемічні відношення поширені в семантичних розрядах коксохімічної термінології неоднаково: частіше вони
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розвиваються в термінів, які називають пристрої, прилади, деталі тощо (балансир, балон, буфер, вентиль, дефлектор,
комутатор, конденсатор, реактор, рефлектор, стопор, фідер тощо), а також виробничі дії та процеси (вольфрамування,
газифікація, дегазація, детонація, дефлаграція, калібрування, комутація та ін.), рідше – у термінологічних назв одиниць
виміру (ампер, вага, гамма, градус тощо.), професій та спеціальностей технічної галузі (волочильник, оператор, підривник
і под.), що можна пояснити особливостями творення та функціонування таких термінів.
Д. Лотте підкреслював, що категоріальної багатозначності (перенесення типу: дія – результат дії, дія – місце дії, процес – явище, матеріал – виріб тощо) дуже важко позбутися, проте наполягав на усуненні будь-якого прояву неоднозначності [6, с. 40]. «Багатозначність термінів, – зазначав мовознавець, – створює неточність системи, тому особливу увагу
слід звертати на усунення всіх багатозначних термінів або залишати біля того чи іншого терміна лише одне значення»
[6, с. 15]. Інші дослідники вважали, що в уявній ідеальній системі з однозначними термінами завжди лишатиметься обумовленість відношень властивостями співвідносних предметів і реальною ситуацією, хоча важко уявити, що вона не буде
зруйнована розвитком відповідної науки.
Так, термін футеровка, який подається в одному значенні – предметному [1, с. 1561], проте відомо, що з моменту
появи його в українській термінології він вживався у двох значеннях – предмет і процес за дієсловом футерувати. Але
це зовсім не означає, що в сучасній науковій літературі цей термін є однозначним. Прикладом для підтвердження цього
буде такий контекст: «Підвищення стійкості досягається при застосуванні «комбінованої» футеровки, коли основну її
частину виконують із смолодоломіту, а місця найбільшого зносу – з більш стійких вогнетривів. Так, хороші результати
одержані при футеровці горловини випаленими вогнетривами, просоченими смолою, та при викладанні сталевипускного
отвору блоками» [2, с. 81].
Наведемо приклади полісемічних термінів в контексті і поза ним:
Горно – 1) найпростіша металургійна піч; 2) нижня частина шахтної плавильної печі, де відбувається горіння палива;
3) піч, що використовується для нагріву ковальських заготовок та штампувань в індивідуальному господарстві; 4) піч [1,
с. 255].
Крім того, що термін горно поєднує в собі вказані значення, він ще виступає домінантою складеного терміна запалювальне горно. За тенденцією до скорочення складених термінів у процесі їх функціонування семантична ємкість даного
терміна збільшується. Наприклад: «Довжину горна для агломераційної машини даного розміру за прийнятим видом палива для запалення можна визначити…», або: «Крім цього, горно устатковане всіма необхідними приладами контролю за
роботою кожної секції горна» [2, с. 220].
Плавка – 1) процес переробки матеріалів у плавильних печах з отриманням кінцевого продукту в рідкому вигляді;
2) окремий одноразовий цикл процесу плавки, а також отриманий в результаті цього продукт [1, с. 977].
Замикання шва (при зварюванні плавленням): 1) виконання кінця кільцевого шва; 2) місце сполуки кінцевої і початкової ділянок шва [1, с. 405].
Магнітне дуття: 1) при дуговому зварюванні – діяння на дугу свого поля зварювального струму і феромагнітних
мас, що утруднює виконання зварювання; 2) ефект, заснований на взаємодії стороннього магнітного поля і поля струму
електричної дуги під дією стороннього поля [1, с. 332].
Виліт (у контактних машинах): 1) відстань від передньої стінки станини до зовнішньої крайки затискної губки; 2) відстань від передньої станини до осі електродів точкової шовної машини [1, с. 139].
Багатозначністю характеризується термін ванна в такому контексті: «Нагрів всієї маси металу у ванні сталеплавильної печі залежить від конвективної теплопередачі, яка збільшується з підсиленням барботажу ванни, зумовленого бульбашками окису вуглецю, які піднімаються» [2, с. 85].
Найчастіше зазначається, що термін не потребує контексту, тому що він повинен бути зрозумілим і без нього. Але таке
положення не слід абсолютизувати, оскільки в термінології контекст важливий, адже зміст будь-якого терміна розкривається саме через його функціонування. Зазначене стосується тих термінів, яким властиве явище категоріальної багатозначності. Сутність указаного явища полягає в тому, що зміст поняття складається з ознак, які належать одночасно декільком категоріям. Частіше за все це спостерігається у зв’язках: якості і величини, процесу і величини, явища та величини,
процесу і явища. Контекст у спеціальній літературі є реальним виходом для подолання категоріальної багатозначності.
Дослідження доводять, що полісемія – це закономірне явище в українській термінології, зокрема в терміносистемі
коксохімії. Звичайно, полісемічні відношення в терміносистемах дають змогу економно використовувати мовні ресурси,
проте ускладнення семантичної структури термінологічних одиниць заважає правильному розумінню й перекладу термінів. Подальше зменшення багатозначних одиниць в українській науково-технічній термінології, на нашу думку, є одним
із першочергових завдань сучасних термінологів.
Отже, явище багатозначності виникає в термінології в цілому за тими самими законами, як і в загальновживаній
мові, що доводить зв’язок останньої з українською коксохімічною термінологією. Полісемія в коксохімічній термінології
є наслідком дії процесу перенесення значення у двох площинах: усередині терміносистеми (таким чином утворюється
більшість однослівних двозначних термінів) і в результаті метафоричного чи метонімічного перенесення значення із загальновживаного слова на спеціальне.
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ІСТОРИЧНИЙ РАКУРС ЧАСТИНОМОВНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: АНТИЧНИЙ СВІТ
Статтю присвячено розгляду частиномовної класифікації в історичному ракурсі. Представлена публікація покликана з’ясувати передумови становлення теорії частин мови. У статті розглянуто підходи грецьких та римських
філософів і граматиків до виокремлення частин мови. Визначено два етапи становлення теорії частин мови
Ключові слова: частини мови, класифікація, критерії класифікації, античний світ.
THE HISTORICAL PERSPECTIVE OF THE PARTS OF SPEECH CLASSIFICATION: THE ANCIENT WORLD
Parts of speech are one of the central aspects of linguistic theory during the last 22 centuries. The article is concerned
with the parts of speech classification in the historical perspective. This thesis describes the prerequisites to the making of the
parts of speech theory. The article presents the approaches of the Greek and Roman philosophers and grammarians to the
evaluation of the parts of speech. This review covers the time period from the 5th century BC to the 6th century AD, including
the Greek philosophers Plato and Aristotle, the school of Hellenistic philosophy – Stoicism, Hellenistic scholars Aristarchus
of Samothrace, Dionysius Thrax, Apollonius Dyscolus and Roman grammarians Marcus Terentius Varro, Remmius Palaemon, Aelius Donatus and Priscian. Two stages of making of the parts of speech theory are defined – philosophical (the parts
of speech are presented as a philosophical categories, elements of the logical structure of the sentence) and grammatical (the
parts of speech are presented as a grammatical categories; eight different word-classes are defined by morphological criterion (syntactic and semantic criteria are distinguished as a secondary criteria)).
Key words: parts of speech, classification, criteria of classification, the ancient world.
ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС ЧАСТЕРЕЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ: АНТИЧНЫЙ МИР
Статья посвящена рассмотрению частеречной классификации в историческом ракурсе. Представленная публикация призвана установить предпосылки становления теории частей речи. В статье рассмотрено подходы греческих и
римских философов и грамматистов к выделению частей речи. Определено два этапа становления теории частей речи.
Ключевые слова: части речи, классификация, критерии классификации, античный мир.

Теорія частин мови – одне з ключових питань у мовознавстві. Незважаючи на більш ніж двохтисячну історію, воно не
перестає бути одним з векторів сучасних лінгвістичних досліджень. Вона поєднує в собі не лише морфологію та синтаксис, а й семантику, прагматику, логіку і т.д. Неможливо назвати точну кількість класифікацій частин мови. Вони настільки
відрізняються одна від одної, що іноді складається враження, що предметом дослідження є різні феномени. Причин цьому
є декілька:
– теорія, напрям, течія, в рамках якої створюється класифікація;
– різні парадигми окремих наукових шкіл, в рамках яких створюється класифікація;
– різні одиниці класифікації;
– різні критерії класифікації;
– гомогенний або гетерогенний характер класифікації;
– суб’єктивний фактор дослідника: його світогляд, належність до певної наукової школи, рідна мова тощо;
– практичне призначення класифікації: шкільна граматика, вивчення мови як іноземної, машинна обробка, лінгвістична теорія, типологічні дослідження, створення дескриптивного інструментарію тощо.
Якщо питання, до розгляду якого філософи зверталися ще в 5 ст. до н.е., і сьогодні активно обговорюється та вивчається, актуальність його є беззаперечною. Оскільки все має свій початок, неприпустимим є опрацювання тієї чи іншої проблеми без її вивчення в історичному ракурсі. Саме у з’ясуванні передумов та визначенні етапів становлення теорії частин
мови в античному світі полягає мета представленої публікації.
В 5 ст. до н.е. Платон (427–347/8 рр. до н.е.) виділив дві основні частини мови, взявши за основу їх функціонування в
логічній структурі речення: ім’я (onoma) і дієслово (rhema). Але відомий німецький мовознавець Г. Аренс стверджує, що
у Платона відсутні точні граматичні поняття. Більше того, їх не могло бути, оскільки предметом його спостережень є не
сама мова, а цілий набір предметів: думка, предмет, слово, значення, судження, речення [2, с. 12].
Платонівські onoma і rhema – це не граматичні категорії, а філософські: предмет і повідомлення в рамках судження
(logos).
Варто також зазначити, що Платон ототожнює частини мови, члени речення, а також явища позамовної дійсності: у
його тлумаченні іменник та підмет є носіями дії, а дієслово та присудок – власне дією.
Учень Платона Аристотель (384-322 рр. до н.е.) вивчав мовні знаки не з граматичної точки зору, а як засоби вираження думки. Нерозривний зв’язок логіки, граматики та онтології в ученнях Аристотеля значною мірою вплинув на його
тлумачення частин мови. Він розширив класифікацію Платона сполучниками та членами. Прикметники він уналежнив до
класу іменників, оскільки вони формально узгоджуються з останніми.
Як і Платон, Аристотель ототожнює частини мови та члени речення. Це можна пояснити тим фактом, що їх діяльність
не була спрямована на виокремлення певних мовних категорій, вони не розрізняли філософські та філологічні проблеми,
а підпорядковували частини мови логічним категоріям.
Але основною його заслугою, на думку О.В. Лукіна, є не факт виділення частин мови, а те, що Аристотель сприяв появі на світ самої теорії частин мови [1, с. 55].
В наступні роки проблема класифікації частин мови стала предметом філософської дискусії аномалістів, які допускали присутність у мові відхилень від встановлених правил, (найбільш відомими представниками цієї філософської школи
були філософи-стоїки) та аналогістів (т.зв. александрійців-філологів), які розглядали мову як чітку систему правил без
винятків.
Представники філософської школи Стоїків (3 ст. до н.е. – 2 ст. н.е.), які розглядали граматику як частину логіки, запропонували дещо видозмінений варіант системи частин мови, яка в їх уявленні налічувала п’ять класів:
• власні імена,
• загальні назви (Gattungsnomen),
• дієслово,
• сполучник (не відмінюється),
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• артикль (відмінюється).
Ця класифікація характерна для Стародавньої та Середньої Стої. В період існування Пізньої Стої вона була розширена
за рахунок прислівника.
Але саме аналогістам належить те досягнення у виокремленні та класифікації частин мови, яке не втратило своєї актуальності для сучасної граматики. На відміну від своїх попередників, представники Александрійської школи відмовились
від розгляду граматики як частини логіки та значну увагу приділяли вивченню формальних характеристик слів. Завдяки
такому підходу було створено повну завершену класифікацію частин мови, вперше представлену Арістархом Самофракійським (217–145 рр. до н.е.): ім’я, дієслово, партицип, артикль, займенник, прислівник, сполучник, прийменник
Його учень, відомий на весь світ грецький філолог Діонісій Фракійський (170?–90 рр. до н.е.) також відмовився від
вивчення граматики як частини логіки. Відповідно до створеної ним системи, слово є найменшою одиницею коректно
побудованого речення [4, с. 38]. У своїй граматиці він, використовуючи таку ж термінологію, запропонував ідентичну до
класифікації Арістарха Самофракійського систему поділу слів на частини мови (в його інтерпретації – частини мовлення:
Redeteile), яка також налічувала вісім позицій:
• ім’я (враховуючи прикметник; ónoma)
• дієслово (rhēma)
• партицип (metoché)
• артикль (árthron)
• займенник (antōnymia)
• прийменник (próthesis)
• прислівник (epírrhēma)
• сполучник (sýndesmos).
Важливим є порядок слідування частин мови, оскільки перші п’ять граматист схарактеризував як флективні, останні
три – як нефлективні. Діонійсій Фракійський не приймає розподіл на окремі частини мови власних та загальних назв, запропонований стоїками. Натомість новим для тогочасної граматики стало формальне розрізнення іменника та дієслова:
іменники змінюються відповідно до системи відмінків, дієслова ні [4, с. 38]. Тобто за основу своєї класифікації він (як і
його вчитель) обрав морфологічний критерій.
Крім цього, Діонійсій Фракійський запропонував оновлену (а для виокремлених вперше частин мови – нову) класифікацію в межах кожної частини мови. Далі представлено одну з таких класифікацій на прикладі іменників (у розумінні
Діонісія Фракійського – найменувань осіб, предметів, дій або властивостей [за 4, с. 38]). Отже, іменники як частина мови
можуть бути класифіковані на основі їх флексій (змінюється за відмінками), граматичних категорій – акциденцій (рід,
вид, форму, число, відмінок), значення, похідності (іменники мають 7 видів похідності: патронімічна, посесивна, компаративна, суперлативна, демінутивна, деномінальна, вербальна), структури (іменники мають три форми: просту (Simplex),
складну (Compositum) та похідну від складної (Decompositum)) [2, с. 23-24].
Аполлоній Діскол (ІІ ст. н.е.), на відміну від попередників, вивчав частини мови не лише з точки зору морфології, а й синтаксису, про що свідчать самі лише назви його праць: «Про синтаксис», «Про займенник», «Про прислівник», «Про сполучник».
Але в римський традиції мали місце й інші класифікації, що, хоч і несуттєво, відрізнялися від запропонованої Діонійсієм Фракійським. Так, Марк Теренцій Варрон (116–27 рр. до н.е.) на основі виключно морфологічного підходу (для
нього релевантними є лише два критерії: час і відмінок – прим. Т. О.) ділить флективні слова на чотири класи [4, с. 41–42]:
1) слова, які мають маркування часу та відмінка, – партиципи;
2) слова, які не мають маркування часу та відмінка, – прислівники;
3) слова, які мають маркування лише часу, – дієслова;
4) слова, які мають маркування лише відмінка, – іменники (до цієї ж групи належать і прикметники).
В І ст. до н.е. один з кращих граматиків свого часу Квінт Реммій Палемон, орієнтуючись на напрацювання Александрійської школи, створив нормативний підручник латинської мови. Представлена в підручнику класифікація частин
мови зберегла свою восьмичленну структуру лише з однією зміною: артикль, відсутній у латинській мові, було видалено
з класифікації, натомість додано вигук. Граматична термінологія, вжита (а точніше перекладена з давньогрецької мови) в
роботі Палемона, є термінологічною базою сучасного мовознавства.
Декілька наступних століть питання частиномовної класифікації в римській граматиці або взагалі не підлягало обговоренню, або висвітлювалося як синопсис вже існуючих знань про частини мови.
В 4 ст. н.е. відомий римський граматик Елій Донат у своїй роботі «Мистецтво граматики» («Ars grammatica»), а саме
у другій її частині «Ars minor», присвяченій класифікації та характеристиці частин мови, на основі функціонального та
формального критеріїв виділив вісім частин мови: іменник, займенник, дієслово, прислівник, партицип, сполучник, прийменник, вигук [3, с. 59–61]. Як бачимо, його класифікація повністю відповідає класифікації Палемона.
Найповнішою граматикою латинської мови вважається праця Прісціана, створена в 526–527 рр. н.е. Його граматика
змістовно принципово не відрізняється від граматики Елія Доната, тому саме ці дві граматики стали взірцевими, універсальними та загальноприйнятими в усій Європі протягом наступних століть та слугували основою для створення граматик
національних мов.
Стислий огляд найвідоміших граматик латинської мови свідчить про те, що класична грецька граматика (як і сама
мова) була взірцевою для римських філологів, а тому і запозичена майже в чистому вигляді до римських граматик. Це ж
стосується і класифікації частин мови: вона зберегла свою восьмичленну структуру лише з однією зміною – артикль було
замінено на вигук.
Отже, в історії частиномовної проблематики античного світу ми пропонуємо виділяти два основні етапи становлення
теорії частин мови:
І етап: філософський, коли частини мови вивчалися як категорії логіки, елементи логічної структури речення.
ІІ етап: граматичний, коли відбувається поступове відмежування філології від філософії, а на основі, в першу чергу,
морфологічних критеріїв (синтаксичні та семантичні критерії розглядаються як другорядні) представниками Александрійської школи формується «непорушна», фундаментальна восьмичленна класифікація частин мови, запозичена до класичних граматик латиської мови.
Перспективним в аспекті подальших досліджень є детальний розгляд частиномовних класифікацій, створених у межах
сучасних граматичних теорій: генеративної граматики, дескриптивної граматики, функціональної граматики, депендентної граматики, уніфікаційних граматик тощо.
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ЧАСТОТНА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДІОТОКШОУ
НА МОРСЬКУ ТЕМАТИКУ В НЕБЛИЗЬКОСПОРІДНЕНИХ МОВАХ
У статті представлені результати інструментального дослідження україномовних та англомовних радіопрограм на морську тематику, що відносяться до жанру токшоу. У роботі описані особливості токшоу як виду дискурсу, а також запропоновано докладний аналіз частотних характеристик мовлення в досліджених передачах. В
результаті проведеного аналізу автор дійшов висновку, що україномовні та англомовні радіотокшоу на морську
тематику вирізняються певним набором частотних засобів.
Ключові слова: радіотокшоу, морський дискурс, інструментальне дослідження, частота основного тону, частотний интервал, частотний діапазон.
FREQUENCY ORGANISATION OF RADIOTALKSHOWS IN NOT CLOSELY RELATED LANGUAGES
In the given article the results of the instrumental research of Ukrainian and English language radio talk shows on maritime topics are presented. The peculiarities of the talk show as a kind of discourse are described. The detailed analysis of the
fundamental frequency characteristics of speech in the studied radio programmes is presented as well. The material chosen for
the investigation contains 60 radio talk shows on maritime topics broadcast by Ukrainian and English language radiostations.
As the result of the conducted research the author has come to the conclusion that Ukrainian and English language talk
shows differ by a number of frequency parameters. Ukrainian language radio talk shows are characterized by average parameters of peak fundamental frequency and frequency interval of structural elements of phrases as well as average frequency
range of the analysed phrases. English language radio talk shows are notable for minimum indexes of peak fundamental
frequency and frequency interval of structural elements of phrases as well as the narrowest frequency range of phrases. Thus,
the results of the conducted instrumental analysis confirm the put forward hypotheses concerning the existence of certain
frequency parameters distinguishing Ukrainian and English language radio talk shows on maritime topics.
Keywords: radio talk show, maritime discourse, computer analysis, fundamental frequency, frequency interval, frequency range.
ЧАСТОТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИОТОКШОУ НА МОРСКУЮ ТЕМАТИКУ В НЕБЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ
ЯЗЫКАХ
В данной статье представлены результаты инструментального исследования программ украиноязычных и англоязычных радиотокшоу. В работе описаны особенности токшоу как вида дискурса, а также предложен подробный анализ частотных характеристик речи в исследованных передачах. В результате проведенного анализа автор
пришел к выводу, что украиноязычные и англоязычные радиотокшоу на морскую тематику отличаются определенным набором частотных средств.
Ключевые слова: радиотокшоу, морской дискурс, инструментальный анализ, интонация, частота основного
тона, частотный интервал, частотный диапазон.

Значение средств массовой информации в жизни общества, их оперативность, распространенность и воздействие трудно переоценить, – они обладают высокой степенью экспрессивности и влияния, огромным воспитательным потенциалом.
Внимание лингвистики к средствам массовой информации объясняется тем растущим значением, которое приобретают они сегодня, в основном благодаря их многофункциональности и передаче актуальной информации. В научной
литературе, рассматривающей данный вопрос, подчеркивается, что система СМИ способна многосторонне отображать
действительность, представляя ее в виде наиболее объективной модели. Система СМИ оперативна, наглядна, аналитична,
эмоциональна и массова. Основными ее функциями являются: 1) информативная, 2) формирования и выражения общественного мнения, 3) интегральная (объединение разнообразных групп населения в единый социальный организм), 4)
общения, 5) воспитательная, образовательная, 6) эстетическая, 7) развлекательная [1, с. 68].
Целью данной работы является описание мелодических характеристик исследованных программ радиотокшоу на
морскую тематику на материале английского и украинского языков.
Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной изученностью в современной филологической литературе проблемы дискурса радиотокшоу, его жанровой специфики и просодических особенностей, осмысление которых является одним из перспективных направлений в современной лингвистике.
Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней впервые с помощью использования современных электронных программ обработки речевого сигнала получены объективные данные фонетического анализа мелодических особенностей объекта исследования, позволившие выявить отличия в мелодической организации радиотокшоу на морскую
тематику на материале двух сопоставляемых языков.
Материалом исследования послужили 60 радиобесед, транслируемых украиноязычными и англоязычными телеканалами, общей длительностью звучания более 30 часов.
В основу исследования положено следующее определение радиобеседы – это вопросно-ответная форма обсуждения
различных проблем с определенной целью. Беседа может быть групповой или индивидуальной. [1, с. 52].
Следует отметить особые параметры радиобеседы, которые отличают ее от других видов радиоречи. В ней, как правило, присутствует конфликт, столкновение различных точек зрения, развитие мысли, в результате которых происходит
разрешение конфликта путем выбора наиболее убедительных аргументов. Значительность темы, занимательность, актуальность обусловливают действенность и популярность бесед в радиопередачах.
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Одной из главных черт радиобеседы является тот факт, что ведущий – это равноправный собеседник всех участников
коммуникативного акта. В отличие от вопросно-ответной формы обмена мыслями, присущей интервью, в беседе происходит обмен репликами, суждениями, размышлениями. При этом, интересно отметить, что все участники беседы имеют
свою позицию. И это повышает шансы объективного освещения предмета разговора, потому что очень часто журналист и
другие участники беседы могут отстаивать свои особые позиции, которые ориентируют их на освещение не общепринятых
аспектов, качеств, достоинств, недостатков, связей обсуждаемого предмета. Таким образом, в беседе обязательно проявится многостороннее, полифоническое видение предмета, что усилит объективность, адекватность его рассмотрения.
Данные тенденции в полной мере проявились в ходе исследования радиобесед, транслируемых украиноязычными и
англоязычными радиоканалами.
В данной работе за основу исследования частотной организации радиобесед принято системное описание акустических признаков, разработанное в лаборатории экспериментальной фонетики Одесского национального университета [2,
с. 3], позволяющих охарактеризовать украиноязычные и англоязычные радиобеседы с нескольких точек зрения:
1) частотные характеристики структурных элементов синтагм и фраз в исследованных радиобеседах: начальных безударных слогов, первого ударного, ядерного слога, заядерных слогов;
2) частотные характеристики исследованных радиобесед в целом;
Следует отметить, что изменения в частоте основного тона (ЧОТ) являются не только главным интонационным средством оформления фраз, синтагм и текста в целом, но и одновременно выступают носителями семантической информации
[3; 4]. Интонографическому анализу в данной работе подвергались следующие частотные характеристики:
1) максимальные значения ЧОТ структурных элементов фраз в исследуемых радиобеседах (Гц);
2) частотный интервал (относительные единицы) первого ударного слога, ядра и завершения фраз текста, вычисляемый по формуле:

F0 max слог а
;
F0 min слог а
3) частотный диапазон фразы (Гц), являющийся разностью максимального и минимального значений ЧОТ фразы.
Результаты компьютерного анализа акустических параметров экспериментального материала позволили выявить
определенные закономерности в интонационной организации украиноязычных и англоязычных радиобесед.
К типологически общим акустическим характеристикам мелодики радиобесед изучаемых языков можно отнести нижеприведенные.
Наиболее значимыми для различения радиобесед в неродственных языках были показания пиковой ЧОТ первых ударных и ядерных слогов (см. табл. 1). При этом в речи ведущих показания пиковой ЧОТ первого ударного слога, как правило, превышали показания ядра, что может объясняться желанием ведущего привлечь внимание участника к своему вопросу или реплике, в то время как речь участников радиобесед отличалась максимальными значениями пиковой ЧОТ ядра,
что свидетельствует о возрастающей роли семантического центра фраз в процессе обеспечения успешной аргументации.
Проведенное исследование показало, что украиноязычные радиобеседы характеризуются средними показателями пиковой ЧОТ структурных элементов синтагмы. При этом в англоязычных радиобеседах были зарегистрированы минимальные показатели пиковой ЧОТ первых ударных, ядерных и заядерных слогов.
Таблица 1
Среднеарифметические значения пиковой ЧОТ структурных элементов фраз в исследованных видах
украиноязычных и англоязычных радиобесед (Гц)
Радиотокшоу
украиноязычные
англоязычные

Дикторы
ведущий
участник
ведущий
участник

нач. безуд.
223
219
153
165

1 ударн.
316
321
207
199

ядро
294
348
159
224

з/яд.
192
185
133
175

В ходе проведения количественного анализа частотных характеристик материала исследования были выявлены особенности распределения пиковых значений ЧОТ структурных элементов высказывания, играющих определенную роль в
разграничении исследованных видов радиобесед.
Анализ показателей частотного интервала структурных элементов фраз в исследованных видах радиотокшоу показал,
что при произнесении фраз в англоязычных радиобеседах, были зарегистрированы меньшие значения частотного интервала первого ударного слога, ядра и заядерных слогов, а также частотного диапазона фраз в целом, чем в аналогичных
украиноязычных передачах (см. табл. 2).
При этом следует отметить, что в речи участников значения пиковой ЧОТ, а также частотного интервала первого
ударного и ядерного слогов превышали соответствующие показатели в речи ведущих во всех исследованных видах бесед,
что свидетельствует о большей эмоциональной насыщенности речи участников.
Таблица 2
Среднеарифметические значения частотного интервала начальных безударных, первых ударных, ядерных и
заядерных слогов, а также частотного диапазона фраз в исследованных украиноязычных и англоязычных радиотокшоу
(отн. ед.)
Частотн.
Частотный интервал
Радиотокшоу
Дикторы
диапазон
нач. безуд.
1 ударн.
ядра
заядерн.
фраз
ведущий
2,214
2,788
3,421
2,147
380
украиноязычные
участник
2,368
2,895
3,616
2,383
441
ведущий
1,463
2,176
2,658
1,595
249
англоязычные
участник
1,518
2,263
2,845
1,723
262
Таким образом, можно утверждать, что значения частотного интервала первого ударного слога, ядра, а также частотного диапазона фраз в целом играют существенную роль в дифференциации исследованных радиобесед.
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Таким образом, как видно по данным, представленным в таблицах 1–2, типологически общими для английского и
украинского языков и одновременно наиболее значимыми частотными характеристиками, различающими радиобеседы на морскую тематику, явились усредненные показатели пиковой ЧОТ и усредненные данные частотного интервала
первых ударных и ядерных слогов, а также усредненные количественные показатели частотного диапазона фраз. При
соотнесении исследуемых параметров украиноязычных и англоязычных радиотокшоу различия между физическими характеристиками радиобесед были закономерны как для ведущих, так и для участников процесса коммуникации, что свидетельствует о лингвистической значимости выявленных закономерностей.
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ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЗМАЛЮВАННЯ ОБРАЗУ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
В «ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ ЛІТОПИСІ»
У статті досліджуються поетикальні особливості змалювання образу Данила Галицького. Об’єктом даної розвідки є генезис художнього образу князя, його архітектоніка в «Галицько-Волинському літописі»; предметом – художньо-стилістичні засоби зображення образу Данила Галицького.
Ключові слова: художньо-стилістичні засоби, стилістичні фігури та прийоми, художній образ.
ARTISTIC AND STYLISTIC REPRESENTATION MEANS FOR DANIEL OF GALICIA IMAGE IN «GALICIANVOLYNIAN CHRONICLE»
There are very few preserved monuments of spiritual culture, which could present information about the period lasted
from the Mongol-Tatar invasion to the end of 14th and early 15th centuries. Most of the documents are lost forever. This gives
grounds for many researchers to pause this period in literary development.
Nowadays the linguistic basis of Galician-Volynian Chronicle has been studied by A.I. Hensiorskyi. The historical situation of Ukraine during that period reflected in the work is considered. The translation of the Chronicle original has been
done. The works of M. Hrushevskyi, M. Kostomarov, M. Kotliar, A. Uzhankov, S. Shyshkin and other are the most relevant.
The works are devoted to different concepts on Prince’s role in the history of Ukraine. The relevance of the subject is also
determined by the need to apply psychological portrait of a historical personality.
The word is the material basis of literature as an art. Words somehow selected by a writer from the language and vocabulary and combined in a specific order in the speech stream make up the external form of literary and artistic works. The words
materially embody sensual image of a person. Thus, the object of the current research is the genesis of the artistic image of
Daniel Galician and his architectonic in the writing. The subject is artistic and stylistic means for presentation of Prince image in «Galician-Volynian Chronicle».
The purpose is to study poetic style features used for presentation of the Daniel Galician image. This is done due to the
fact that the artistic originality of this work speech organization is reflected in a specific selection or creation of words and
forms of syntactic combination. All that is introduced into the text and makes its language, communicative, emotional and
semantic orientation more expressive.
Keywords: artistic and stylistic means, stylistic shapes and techniques, artistic image.
ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗА ДАНИЛА ГАЛИЦКОГО
В «ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЙ ЛЕТОПИСИ»
В статье исследуются поэтикальные особенности отображения образа Данила Галицкого. Объектом данного
исследования является генезис образа князя и его архитектоника в «Галицко-Волынской летописи»; предметом –
художественно-стилистические средства создания образа Данила Галицкого.
Ключевые слова: художественно-стилистические средства, стилистические фигуры и приемы, художественный
образ.

Одним з найнедосліджених періодів української духовної культури вважається період, що тривав від монголо-татарської навали до кінця ХІV – початку ХV століть. Від часу, який називається пізнім Середньовіччям, збереглася дуже
незначна кількість пам’яток духовної культури, що давало підставу багатьом дослідникам цього періоду ставитися до
цієї епох з деякою упередженістю, називаючи середину ХІІІ, ХІV століть паузою в літературному розвиткові. За словами
І. Франка, «… не було ані іскри живої думки, не було зерна духовного інтересу, який би з тої механічної праці робив якесь
справді живе органічне діло» [5, с. 40].
Сьогодні досліджено мовну основу літопису, що зроблено А. Генсьорським [2], розглянуто відображення у творі історичного становища України того періоду [4], зроблено переклад літопису з оригіналу [3]. Так, відомими є праці
М. Грушевського, М. Костомарова, М. Котляра, С. Шишкіна та ін., в яких викладено різні концепції щодо постаті князя
в історії України.
Актуальність досліджуваної теми визначається необхідністю подати психологічний портрет історичної особи,
оскільки, окрім дуже докладної роботи А. Ужанкова та праці Л. Черепніна, вчені розглядали тільки з погляду історичного,
не враховуючи літературної значимості.
Матеріальною ж основою літератури як виду мистецтва є слово. Слова, певним чином відібрані письменником із лексичного запасу мови й поєднані в певному порядку в мовленнєвому потоці, складають зовнішню форму літературно-художнього твору, матеріально втілюють відтворений у ньому чуттєвий образ людини. Словесна форма художнього образу
відтворює не пластично зримі, наочні чуттєві образи відображуваних предметів, а те, що називається інтелектуальним або
«умозримим» образом. Ми домальовуємо його у своїй уяві у вигляді певного емоційно-асоціативного переживання [1, с.102].
Отже, об’єктом даної розвідки є генезис художнього образу Данила Галицького та його архітектоніка у творі; предметом – художньо-стилістичні засоби зображення образу князя в «Галицько-Волинському літописі».
Мета роботи полягає в дослідженні поетикальних особливостей змалювання образу Данила Галицького. Художня
своєрідність мовленнєвої організації художнього твору знаходить свій вияв у специфічному підборі або ж створенні слів
і форм синтаксичного сполучення, що вводяться в текст твору й увиразнюють емоційно-смислову, комунікативну спрямованість його мови [1, с. 176].
Лексика «Літописця Данила Галицького» (1201-1260) надзвичайно багата та колоритна. Чимала кількість слів, нових
значень слів та зворотів зафіксовано тут вперше. Особливо багата в цьому творі термінологічна лексика, зокрема, воєнна.
«Предметний» (імена) та «дійовий» (дієслова) склад цих лексем відбиває існуючий ще в першій половині ХІІІ століття
старий «рицарський» спосіб ведення війни невеликими групами, з «подвигами рицарів», зі старою воєнною технікою [2,
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с.51]. Вільне же оперування цими лексемами галицького літописця свідчить про близькість до Данила Романовича, який
керував такими походами, був, за словами автора, хоробрим воїном. «Князь Данило змальований часто за допомогою дієслів на позначення нападу: зогнати, скочити в воротъ, возъьздити: «Данило же и Лев вборзъ скочитса на не в. Воротъ,
они же побьгоша» (1256) [2, с. 53]. Про багатство лексики свідчать також синоніми, наприклад ряди слів, які відбивають
зацікавлення боярсько-дружинного стану: «хоробрості», «ворожнечі», «бунту», «невірності» і т.д. (собратися, снятися),
«зміни місця» (странник), «спадщини» (отечество, отечествие, отчина) [2, с. 111].
За своїм характером «Життєпис Данила Галицького» – не стільки літопис, скільки опоетизована повість про життя і
подвиги Данила Романовича. Це, ми вважаємо, дало змогу літописцеві показати значне багатство фразеології, що була
поширена в народних масах, а також тієї, яка до того часу відшліфовувалася в різних жанрах літератури шляхом творчих
зусиль вітчизняних авторів або подекуди засвоєння іноземних зразків.
Із спеціальних фразеологізмів на перше місце виступають ті, що змальовують князя як полководця. Вони відбивають
ту мовну творчість, яка пов’язується з реальним часом: «всадити на конь» (піднімати кінноту в похід) та ін.
До засобів зображення образу князя можна віднести фразеологію державно-політичного і суспільного значення. Ці
фразеологізми вважаються книжними, оскільки вживалися в канцелярсько-діловій практиці: «садити на столь», «сісти на
столь» («и посадиша князя Данила на столь отца») (1208) [2, с. 161]. Із зворотів, що показують нам Данила Романовича
як вправного правителя, адміністративними є фразеологічні сполучення «уставити землю» (навести порядок в країні):
«Данилъ же хотя уставити землю и ъха до Бакоты» (1241) [2, с. 163.]
Також, змальовуючи образ Данила Галицького, літописець використовував і фразеологію буденного вживання, відтворюючи емоційний стан правителя при спілкування з людьми. Тож, в залежності від урочистості ситуації характер висловлювання міг бути пройнятий книжністю або наслідувати поширене народне вживання. Наприклад, вживання поряд
двох слів-синонімів, одне з яких відноситься до зниженого стилю: «А Данило-князь пустошив із ляхами землю Галицьку,
і довкола і пограбував усю землю Белзьку і Червенську аж до останнього. Ляхам же стало завидно» [3, c.381]. Або перехід у панегірик часто поважно-спокійного і реалістично-конкретного викладу: «Возъьха же король (угорський) с ними (з
німцями) противу же Данилу князю; Данила же приде к нему, исполчи вся люди своь. Ньмци же дивящеся оружжю татарському. Бьша бо кони в личинах ы в коярьх кожанах… Сам же еха подль короля, по обучаю руску: б бо конь под. ним
дивлению подобен, и сідло от злата жьжена, и стрелы и сабля златом украшена, иными хитросьми…» [3, с. 332].
Для докладнішого змалювання образу Данила Галицького автор вдається і до засобів контекстуальної синонімії. Письменник, звичайно, використовує тропи не лише тоді, коли перед ним стоїть завдання описати цілком невідоме явище, а
найчастіше тоді, коли відоме явище він намагається розкрити в новому, незвичайному зв’язку з іншими реаліями людського буття. Поетичне означення, на відміну від логічного, не має на меті вказати на такі ознаки образу, які могли б відокремити його в нашому уявленні від інших, подібних до нього предметів. Цей епітет не потрібен для уточнення, точності.
Він відзначає певні типові, характерні властивості постаті Данила Галицького. Так, їх можна поділити на декілька груп.
Епітети, що підкреслюють найхарактерніші ознаки тієї чи іншої риси, про яку йдеться, можна назвати характерологічними або пояснювальними: Данило послав «вибраних мужів» [3, с. 426]; «князь великий, Данило Галицький» [3, с. 426].
Якщо розглядати епітет «великий» на фоні усього твору, то можна помітити, що автор вкладає в нього глибокий зміст і
виділяє з-поміж інших епітетів на позначення незвичайності або особливого значення: «Король Данило впав тоді був у
недугу велику» [3, с. 455].
З провідних рис Данила розкриваються такі, як мудрість, чесність, доброта, відвага, повага до друзів, любов до брата:
«Сей же Данило-король (був) князем добрим, хоробрим, мудрим» (тут прикметники набувають більш поетичного піднесення) або «Сей же Данило був другим по Соломоні» (числівник «другий» тут виступає як епітет, бо в такий спосіб підкреслюється значимість князя) та ін. [3].
У змалюванні війська Данила Романовича завжди за допомогою художньо-стилістичних засобів підкреслюється його
сила і велич, непереможність: «світла зброя», «борзий кінь», «ясне оружжя» [3, с. 389]. Постійним епітетом виступає епітет «ратний». Наприклад, «перед вами ратні мужі, а не баби» [3, с. 385]. Але такими якостями князь був наділений тільки
своїм народом. Вороги ж вважали, що «Данило дуже лютий є» [3, с. 386]. Їх навпаки автор змальовує за допомогою таких
епітетів, як «лихий», «прегордий», «малодушний» [3, с. 415].
Ще одним важливим художнім засобом для відображення постаті князя є метафора та метонімія. Ставлення галицьких
бояр до князя відтворюється автором таким чином: «Данило приїхав до Галича, а Галич заперся був» [3, с.386]. Або змалювання боротьби, яку майже все життя вів Данило за згуртування руських земель та звільнення їх від загарбників: «Ці
усі мир дали князю Данилові та Василькові, була земля (їхня) спокійна» [3, с. 377].
Із засобів контекстуально-синонімічного забарвлення помітними є гіпербола та іронія. Зображуючи іронічно ворогів
Данила для більшої емоційності автор намагається використати поряд з цими й інші тропи. Наприклад, Ростислав казав: «
Якби я навідав, де Данило і Василько – поїхав би на них. Навіть би з десятком воїв поїхав би на них…» або «У той же час
вийшов (на Данила воєвода) Філя, здавна прегордий, надіючись обійняти землю і вичерпати море» [3, с. 377].
У творі використовуються також і синтаксичні засоби увиразнення мови персонажа. По-перше, це пряма мова і діалог,
що вносять стилістичний відтінок до його змалювання. Пряма мова була однією з найбільш характерних особливостей
літописання, що вирізняло руські літописи від візантійських хроні. Часто відомості передавалися через промову послів,
але в літописах цього не згадувалося. Складалося враження, що це князі особисто зустрілися: «Тоді ж Мстислав послав
боярина Судислава до зятя свого князя Данила, кажучи: «Не одступай од мене» … і той сказав: «Я маю правду у серці
своїм» [3, с. 384]. Або така передача прямої мови: «Володимир же (Рюрикович київський) послав до Данила кажучи: «Іде
на мене Михайло. Поможи мені, брате» [3, с. 390]. Можна сказати, що тут зображується Данило, який завжди готовий
прийти на поміч іншим князям. Але також бажано зазначити, що, пропускаючи слово «посол», автор намагався уникнути
тавтології, що неодмінно з’явилася б, якби письменник вжив «послав послів».
«… художнє увиразнення мови літературного твору не виступає як самоціль, як увиразнення заради самого увиразнення чи виключно з метою справити враження на читача» [1, с. 176]. Велика начитаність автора «Життєпису Данила
Галицького» дала змогу використовувати всі відомі йому стилістичні засоби тогочасної літератури в передачі настроїв,
вражень, різних емоційних нюансів почуттєвого образу Данила Галицького. А отже, тема, розглянута у даній розвідці не
є вичерпаною, оскільки увагу може привернути особливість стилістичних прийомів і фігур у змалюванні образу князя
(градація, антитеза, еліпс, тавтологія та ін.). Але завжди потрібно пам’ятати, що тропи, стилістичні фігури окремо не
визначають сутність художнього мовлення. Вона розкривається через відтворення за допомогою них певної дійсності з
огляду на художні та естетичні завдання.
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МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ АВТОРА У ПРОЗІ Р. БАХА
Стаття присвячена дослідженню мовних засобів вираження філософського світогляду Р. Баха у творах «Подарунок крил», «Ілюзії», «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон». Глибокий філософський зміст проаналізованих оповідань є відображенням світогляду автора, його ідей щодо самовдосконалення, самопізнання, прагнення постійно
рухатися вперед, прикладати зусилля для того, щоб піднятися над буденністю та примітивним існуванням.
Ключові слова: мовні засоби, філософський світогляд, авторська інтерпретація, індивідуальний стиль, проза.
LANGUAGE MEANS OF EXPRESSING THE PHILOSOPHICAL OUTLOOK IN THE PROSE OF R. BACH
The investigation of the role of linguistic means in expressing the philosophical outlook of R. Bach shows that the context
of the analyzed texts («A Gift of Wings», «Illusions: The Adventures of Reluctant Messiah», «Jonathan Livingston Seagull») is
the reflection of the author’s philosophy, his ideas of self-improvement, his desire to move constantly ahead applying efforts to
raise above the routine and primitive way of existence. The author’s thoughts about wisdom, leaders and messiahs, their life
and relations with members of society, peculiar role of friendship in the life of every person, search for the aim of life are of
the utmost importance. The author also writes about faith in oneself which helps to achieve the inner improvement as well as
about the victorious power of goodness and love which must be the motives in the life of people. The carried out investigation
proves that the works of R. Bach are autobiographical. The author uses real or invented facts from his own life to show his
philosophy. The notion of flight is always present in the author’s works and helps to show one of the key ideas of his philosophy
– the idea of physical and mental freedom. Flying helped the author to understand his life better, to observe the world from
height and to form his own attitude towards what was left behind.
Key words: language means, philosophical outlook, author’s interpretation, individual style, prose.
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ АВТОРА В ПРОЗЕ Р. БАХА
Статья посвящена исследованию языковых средств выражения философского мировоззрения Р. Баха в произведениях «Подарок крыльев», «Иллюзии», «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Глубокий философский смысл
проанализированных рассказов является отражением мировоззрения автора, его идей по самосовершенствованию,
самопознанию, стремление постоянно двигаться вперед, прикладывать усилия для того, чтобы подняться над обыденностью и примитивным существованием.
Ключевые слова: языковые средства, философское мировоззрение, авторская интерпретация, индивидуальный
стиль, проза.

Сучасні лінгвістичні дослідження відзначаються значною увагою науковців до вивчення цілісного тексту, його жанрово-стилістичних особливостей. При цьому багато дослідників наголошують на тому, що художній текст відрізняється
від інших текстів експресивністю та розмаїттям способів своєї змістової організації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Закономірностям художнього тексту як складного багатопланового явища
присвячено численні роботи вітчизняних і зарубіжних авторів, які звертають увагу на загальнотеоретичні питання дослідження тексту (І. В. Арнольд, М. М. Бахтін, В. В. Виноградов, Л. В. Щерба), аналізують використання лінгвальних засобів
у творах художньої літератури (В. Г. Адмоні, А. В. Папіна), їх структуру і засоби впливу (І. Р. Гальперін, О. В. Петрова,
О. М. Старикова, Л. І. Тимофєєв, М. Б. Храпченко).
Метою дослідження є виявлення особливостей індивідуального стилю Р. Баха та аналіз його філософського світогляду шляхом лінгвістичного аналізу його творів.
Виклад основного матеріалу. Лінгвістичний аналіз творчості Р. Баха дозволяє ґрунтовніше дослідити філософський
світогляд автора, що відображається у його відомих творах.
Алегорія письменника, що простежується у більшості його творів схожа до манери імпресіоністів, що дозволяє читачеві визначити, що є важливим. Крім того, вільний стиль автора дає змогу поєднувати різноманітні значення висловлювань, проводити паралелі. Читач може давати власні визначення оцінним словам.
Більшість новел Р. Баха є автобіографічними. Автор використовує реальні або вигадані факти зі свого життя, щоб розкрити власну філософію. Значну частину життя письменник присвятив авіації, хоч так і не став професійним льотчиком.
Саме це хобі допомогло йому краще зрозуміти себе, подивитися на світ з висоти і визначити свою власну позицію стосовно всього, що залишалося позаду. Явище польоту завжди присутнє у творах письменника і допомагає розкрити одне з
ключових понять його філософії – ідею фізичної і моральної свободи.
Проводячи аналіз головних ідей та понять у новелах Р. Баха, можна помітити, що провідною темою для нього є тема
«месії на землі». Месією є Дональд Шимода, головний герой «Ілюзій», подібним є також образ Джонатана Лівінгстона з
однойменного твору. Вони раніше від інших усвідомлюють мету свого життя і роблять все, щоб її досягти. Читачеві відкривається єдина істина:«All should be sons of God, who commands, «BE HAPPY» [6].
Виконуючи свою місію на землі, герої щасливі, хоч їм випадають випробування на шляху до здійснення своєї мети. У
творі «Подарунок крил» автор описує свої пригоди під час навчання польотам, зустрічі з цікавими людьми та досвід, який
він здобув. Політ в авторській інтерпретації можна сприймати як саме життя, що має сенс. Метафоричний зміст польоту
полягає у відчутті свободи, здатності піднятися над обмеженнями та побачити світ іншими очима, тобто зрозуміти життя.
Політ – це завжди висота та простір, що відділяють людину від землі. Про людей, що вже зрозуміли суть та красу польотів,
© Н. П. Балецька, Л. C. Козуб, 2015
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Р. Бах пише зі щирою прихильністю, а читачам намагається донести прості істини, які відкрилися цим людям: If you will
find that you are a person, who can love to fly, you will find a place to come whenever you tire of a world of TV dinners and people
cut from cardboard. You will find people alive and adventures alive and you will learn to see a meaning behind it all [5, p. 18].
Очевидним є те, що не всім властиво самотужки зрозуміти важливість самореалізації у житті. Тому завжди є люди, які
навчають нас, покликанням яких є допомагати іншим. Такими є Джонатан та Дональд Шимода. Письменник змальовує
Дональда обраним, але це не підносить його над іншими. Він звичайна людина, яка просто раніше від інших осягнула
важливі життєві істини. Повідомлення, викладене в «Ілюзіях» ґрунтується на тому, що все наше життя складається з
ілюзій. Раніше чи пізніше, кожен це розуміє. Філософія Дональда Шимоди полягає в тому, що він говорить простими, доступними поняттями, але не відкриває всієї їх суті, щоб люди мали змогу самостійно зрозуміти всю глибину цих понять.
Крім того, сам він є прикладом для наслідування, як і Джонатан для своїх учнів:
This world is your exercise-book, the pages on which you do sums. It is not reality, although you can express reality there if
you wish. You are also free to write nonsense or lies or to tear the pages [6].;
You are led through your lifetime by the inner learning creature, the playful spiritual being that is your real self. Don’t turn
away from possible futures before you are certain you don’t have anything to learn from them. You are always free to change your
mind and choose a different future, or a different past [6].
Дональд Шимода, у своєму зверненні до людей, закликає поставити собі просте запитання, відповідь на яке йому
вже відома: Here is a test to find whether your mission on earth is finished: if you’re alive, it isn’t [6].; In order to live freely and
happily, you must sacrifice boredom. It isn’t always an easy sacrifice [6].
Заклик піднятись над буденним існуванням і відірватись від землі робить і чайка Джонатан, навчаючи своїх учнів, що
лише свобода є їхньою справжньою суттністю. Важливо лише не зраджувати собі і йти визначеним шляхом: Your only
obligation in any lifetime is to be true to yourself. Being true to anyone else or anything else is not only impossible, but the mark
of a fake messiah [6].
Обидва герої є вчителями. Вони керуються одними правилами і навчають тих, хто дійсно хоче вчитись, стати досконалішим, для чого потрібне лише бажання та наполеглива праця. You teach best what you most need to learn [6].; Learning is finding
out what you already know. Doing is demonstrating that you know it. Teaching is reminding others that they know just as well [6].
Автор приходить до висновку, що від наших намірів та прагнень залежить те, яким є світ навколо. Речі впорядковані
так чи інакше через те, що ми їх такими створили. Проте, герої Р. Баха зважуються на досягнення запланованого, на зміни,
розуміючи, що доведеться пережити розчарування та втрати. Чайка Джонатан залишає зграю, Дональд Шимода змушений
покинути все, бо розуміє своє призначення у цьому світі:
The world is as it is because that is the way we wish it to be. Only as our wish changes does the world change. Whatever we
pray for, we get it [5, p. 32].;
I consider this from time to time, flying. We always get what we pray for, like it or not, no excuses accepted. Every day our
prayers turn more into fact; whom we most want to be, we are. It all sounds like justice to me. I can’t say as I mind the way this
world is built, at all [5, p. 33].
Буденність нашого існування на землі автор протиставляє досконалій красі неба. Цей образ присутній у всіх його творах, пов’язаних з польотами. Небо є іншим світом, де знаходять притулок вигнанців, школою досконалої техніки польотів.
Крім того, для автора люди, що живуть земним, буденним життям відрізняються від тих, хто побачив небесні простори.
Автор впевнений, що люди жили б щасливіше, якби мали можливість побачити світ з висоти небес: «I think America
would be a happier place if every citizen, on reaching the age eighteen, would be given an aerial tour of the entire country» [5, p. 55].;
From past-horizon north to past-horizon south, from beyond land’s end and beyond the depths of western sea, lived the billionmile sky. It was very calm, very still…
My problems, to the sky, did not exist, never had existed, never would exist.
The sky does not misunderstand.
The sky does not judge.
The sky, very simply, is… [5, p. 54].
Автор спростовує поняття кордонів між країнами, тому що з висоти земля виглядає зовсім інакшою. Він наголошує
на тому, що бар’єри існують лише тому, що ми створюємо їх самі і віримо в їхнє існування. Люди бояться відмовитись
від обмежень і живуть обмежуючи себе все життя. Вихід з цієї ситуації лише один – подивитись на все під іншим кутом,
з висоти небес: If we lift ourselves high enough, we’ll realize that the sun has never left us at all [5, p. 90].
Щось подібне описано і в притчі «Чайка Джонатан Лівінгстон», коли Салліван, товариш і наставник Джонатана, говорить йому про важливість вміння підніматись над буденними речами і розуміти, що є насправді головним: «The Gull sees
farthest who flies highest» [7, p. 40].; «The higher one climbs, the farther he sees; the less important are the affairs and crises of
those who cling to the ground» [5, p. 90].
Дружба є одним з головних понять у творчості Р. Баха. Для автора дружні стосунки між людьми є такими, що не підвладні часу та простору та існують без будь-яких обмежень. Крім того, друзями можуть бути лише люди, в яких однакові
цінності в житті: … Devid Gartnett is a real friend. We like the same things: the sky, the wind, the sun; and when you fly with
somebody who puts his value on the same things that you do, you can say that he is a friend [5, p. 93].
Справжніх друзів Р. Бах знаходить серед людей, які теж захоплюються польотами. Вони розуміють один одного, тому
що цінують одне і те ж –висоту і свободу: We are friends to a man not because he has brown hair or blue eyes or a scar on his
chin from an old airplane crash, but because he dreams the same dreams, because he loves the same good and hates the same evil,
because he likes to listen to the sound of and engine ticking over on a warm, quiet morning [5, p. 97].; … And when you walk the
same path toward destiny with a man, that man is likely to become your friend [5, p. 95].
Поняття досконалості теж займає важливе місце в творах Р. Баха. Перш за все – це досконалість польотів, досконалість
неба, дружби, життя. Людина у всьому повинна прагнути досконалості, інакше вона не зможе реалізувати себе у житті.
У автора є речі, досконалі самі по собі: небо, дружба, що не обмежуються нічим, а також речі, до досконалості в яких потрібно прагнути – польоти у просторі та часі, уроки любові, доброти та прощення: «… perfection doesn’t have limits» [6].;
«Without the bird wings, there can be no perfection» [5, p. 139].; «Think that the most practical way to bring a pilot to perfection
is to reach him when he is caught with the idea of pure flight, before he decides that a pilot is a systems operator, pushing buttons
and pulling levers that keep some strange machine in the air» [5, p. 132].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином очевидно, що глибокий філософський зміст проаналізованих творів є відображенням світогляду автора, його ідей щодо самовдосконалення, самопізнання, прагнення
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постійно рухатися вперед, прикладати зусилля для того, щоб піднятися над буденністю та примітивним існуванням. Заслуговують на увагу роздуми автора про сенс життя, особливе значення дружби для кожного, внутрішнє самовдосконалення. Цікавим є твердження про те, що знання – це не лише те, що ми самі здобули, але і те, з чим ми прийшли у цей
світ. Заслуговують на увагу й думки про мудрість життя, лідерів та пророків, їх сприйняття іншими членами суспільства.
Найціннішими є роздуми автора про віру у себе, що допомагає досягти внутрішнього удосконалення, а також про всепереможну силу добра та любові, які повинні бути рушійною силою у житті.
Звісно, дана розвідка не вичерпує порушеної проблеми і потребує подальшого всебічного вивчення.
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ОПОЗИЦІЯ У П’ЄСАХ Г. ПІНТЕРА
У статті розглянуто та проаналізовано засоби створення опозиції у п’єсах Гарольда Пінтера. Виокремлено
три типи опозиції – мікрокосм vs макрокосм, теперішнє vs минуле та захисники особистого простору vs чужинці
на основі діалогу та авторської ремарки п’єс «День Народження», «Кімната», «Німий Офіціант» i «Легкий Біль».
Ключові слова: опозиція, діалог, авторська ремарка, мікрокосм-макрокосм, теперішнє – минуле, захисники власного простору – чужинці.
OPPOSITION IN H. PINTER’S PLAYS
The article deals with analysis of means of opposition in Harold Pinter’s plays. Three types of opposition have been
singled out – microcosm vs macrocosm(light, warm, safe, familiar – darkn, cold, dangerous, unknown), present vs past
(positive, happy, pleasant period – negative, unhappy, unpleasant period) and defenders of their own space vs intruders
(room dwellers – external forces) based on dialogue and author’s remark of «The Birthday Party», «The Room», «The
Dumb Waiter» and «A Slight Ache». These types of opposition are interconnected in the text. They are expressed on various
language levels – phonetic, lexical and syntactic – through lexical synonyms (out-in; cold-warm; up-down; here-there; darkbright), symbols (room, window, door), alliteration (repetition of voiced and voiceless consonant sounds – s, p, f, t, k, l, n, d,
b), declarative extended and unextended sentences, direct word order and inversion, absence of future tenses and flashbacks.
Key words: opposition, dialogue, author’s remark, microcosm – macrocosm, present – past, defenders of their own space
– intruders.
ОППОЗИЦИЯ В ПЬЕСАХ Г. ПИНТЕРА
В статье рассмотрено и проанализировано средства создания оппозиции в пьесах Гарольда Пинтера. Выделено
три типа оппозиции – микрокосм vs макрокосм, настоящее vs прошедшее, а также защитники собственного пространства vs чужаки на основе диалога и авторской ремарки пьес «День Рождение», «Комната», «Немой Официант» и «Легкая Боль».
Ключевые слова: оппозиция, диалог, авторская ремарка, микрокосм – макрокосм, настоящее – прошедшее, защитники собственного пространства – чужаки.

Опозиція у п’єсах Г. Пінтера була предметом дослідження таких науковців як: E. Byczkowska, R. Cohn, M. Esslin, A.
Hinchliffe, F. Lumley, G. Wellwarth, I. Wardle, A. Sykes та багатьох інших. Вони намагалися застосувати метод літературного аналізу з метою дослідження основного структурного елементу драми – категорії часу-простору у п’єсах Г. Пінтера.
Метою нашого дослідження є три типи опозиції мікрокосм vs макрокосм, теперішнє vs минуле та захисники особистого
простору vs чужинці у авторській ремарці та діалозі п’єс Гарольда Пінтера на рівні тексту, а також на фонетичному,
лексичному та синтаксичному рівнях. Об’єктом дослідження є тексти п’єс «День Народження», «Кімната», «Німий
Офіціант» i «Легкий Біль». Предметом дослідження є засоби створення опозиції.
«Для того, щоб спостерігати за тим, що відбувається з людьми, Пінтер зазвичай обирає центральним символом кімнату – будь-яку звичайну кімнату, де живуть люди. Саме ця кімната і служить мікрокосмом світу. У кімнаті люди почувають
себе в безпеці. Зовні існують лише чужі, невідомі сили; всередині панує тепло і світло. Це материнська утроба, де люди
почувають себе захищеними. Конфлікт у п’єсах Г. Пінтера починається тоді, коли одна із зовнішніх сил проникає у кімнату і руйнує безпеку її мешканців» [5, с. 198]. Руйнування віри героїв у безпеку їхньої особистої території виникає через
страх зовнішнього світу, який виникає у самих же героїв. Таким чином, ми бачимо опозицію мікрокосм vs макрокосм
(світло і темрява, тепло і холод, безпека і небезпека, відоме і невідоме).
Зокрема, у діалозі досліджуваних п’єс знаходимо такі приклади цієї опозиції:
1) Rose: It’s very cold out, I can tell you. It’s murder… Still the room keeps warm. It’s better than the basement, anyway. … I
don’t know how they live down there. [4, с. 101];
2) Rose: It’s good you were up here, I can tell you. It’s good you weren’t down there, in the basement [4, 103].
3) Rose: What’s it like out? // Mrs. Sands: It’s very dark out. // Mr. Sands: Darker than in [4, c.113]
4) Flora: It’s too dark in here to peer. … It’s so bright outside. [4, с. 178];
5) Gus: I wouldn’t mind if you had a window, you could see what it looked like outside. … Well, I like to have a bit of a view,
Ben. It whiles away the time. I mean, you come into a place when it’s still dark, you come into a room you’ve never seen before,
© Г. Б. Бернар, 2015
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you sleep all day, you do your job, and then you go away in the night again. Pause. I like to get a look at the scenery. You never
get a chance in this job [4, с. 133–134].
У наведених прикладах для створення контрасту автор використовує лексичні антоніми – out-in; cold-warm; up-down;
here-there; dark-bright.
Опозиція мікрокосм vs макрокосм дуже тісно переплітається з іншою опозицією – мешканці кімнати\захисники особистого простору vs чужинці із небезпечного зовнішнього світу. Вперше мотив вторгнення у особистий простір, який
охороняється мешканцями кімнати, згадується Ірвінг Вордл. Мешканці кімнати, такі як Роуз і Стенлі, Гас і Бен, Едвард є
беззахисними перед представниками зовнішніх сил, які є жорстокими і які чинять насильство по відношенню до головних
героїв. Слабкістю Роуз і Стенлі є їхній страх за минуле, а також за помилки минулого. І саме чужинці змушують їх згадати
цей період їхнього життя:
1) Goldberg: What have you done with your wife?
McCann: He’s killed his wife!
Goldberg: Why did you kill your wife? [4, с. 59];
2) Riley: I have a message for you.
Rose: What message? Who have you got a message from? Who?
Riley: Your father wants you to go home. [4, с. 124].
Житло у п’єсах Г. Пінтера часто показане як територія, яку потрібно захищати від зовнішньої небезпеки. Якщо в кімнаті є двері, хтось обов’язково повинен зайти через них. Двері є найактивнішим знаком мікрокосму, оскільки рівновага
кімнати може бути зруйнована в результаті вторгнення через двері. Навіть якщо вони закриті, все одно допускається можливість вторгнення. Те саме стосується і вікна. У п’єсах Г. Пінтера вікно не виконує свою традиційну функцію збільшення
простору. Якщо герої і дивляться крізь нього, то не для того, щоб знати, що відбувається назовні, а для того, щоб ще раз
пересвідчитись, що у світі панує зло, небезпека, моральний занепад. Рубі Кон, говорячи про світ Г. Пінтера, наголошує на
відгородження героїв і прирівнює його кімнати до келій або камер і трун, надаючи їм символічного значення: «кімнати
Пінтера схожі на келії без будь-якої перспективи, майбутнього. Спочатку ці кімнати видаються натуралістичними, без
будь-якого підтексту. Але до кінця п’єси вони стають герметичними контейнерами, віртуальними трунами» [1, c. 10].
Так, наприклад, у авторській ремарці п’єс «День Народження», «Кімната», «Німий Офіціант» i «Легкий Біль» цей
тип опозиції актуалізованою на фонетичному рівні через алітерацію. Саме повтор однорідних приголосних сприяє підвищенню інтонаційної виразності ремарки, емоційному поглибленню її смислового зв’язку. Помітним в авторській ремарці
аналізованих п’єс є чергування глухих і дзвінких приголосних. Глухі приголосні (s, p, f, t, k) передають монотонність, вказують на відсутність у героя емоцій, на його байдужість до всього, тоді як дзвінкі приголосні (l, d, b, n) роблять авторську
ремарку ритмічною, вказують на впевненість, твердість дій героїв, а також створюють атмосферу напруги, коли у читача
виникає відчуття неминучої загрози. Наприклад:
1) He rises and takes the plate from her, sits at the table, props up the paper and begins to eat. [4, с. 19];
A door leading to the hall down left. [1, с. 19];
2) She takes the plate and cup to the sink. [4, с. 110];
Enter a blind Negro. [4, с. 122];
3) He picks up the paper. [4, с. 130];
Ben holds the revolver up to the light and polishes it. [4, с. 145];
4) Flora and Edward are discovered sitting at the breakfast table. [4, с. 169];
He pulls the blinds. [4, с. 193].
Завдяки чергуванню дзвінких і глухих приголосних драматург надає авторській ремарці п’єс своєрідного ритму.
На синтаксичному рівні ця опозиція виникає завдяки розповідному поширеному реченню та розповідному непоширеному реченню, а також інверсії та прямому порядку слів у реченні. Гарольд Пінтер вдається до розповідних поширених
речень тоді, коли необхідно відтворити рутинність життя персонажів, показати, наскільки механічними є їхні дії. На противагу поширеним реченням, розповідні непоширені речення з’являються там, де атмосфера є напруженою, і читач розуміє, що незабаром щось має статись. Таким чином, ми немов відчуваємо страх персонажів, їхні переживання. Наприклад:
1) She looks round the room, stands, goes to the sideboard and takes a pair of socks from a drawer, collects wool and a needle
and goes back to the table. [4, с. 20];
He turns. [4, с. 30];
2) She places bacon and eggs on a plate, turns off the gas and takes the plate to the table. [4, с. 101];
She rocks. [4, с. 102];
3) He stops, looks down, and shakes his foot. [4, с. 129];
Their eyes meet. [4, с. 129];
4) Edward is reading the paper. [4, с. 169];
The Matchseller appears. [4, с. 180].
Зазвичай, в авторській ремарці драматург використовує прямий порядок слів, але аби сфокусувати увагу читача на
важливій деталі, Г. Пінтер використовує інверсію. Наприклад:
1) Stanley quickly sits at the table. [4, с. 35];
Still beating it regularly, he begins to go round the table a second time. [4, с. 46];
2) She touches his eyes, the back of his head and his temples with her hands. [4, с. 125];
Enter Bert. [4, с. 125];
3) He brings out a packet of crisps. [4, с. 150];
Enter Gus with a plate. [4, с. 150].
Наступною опозицією у Гарольда Пінтера, яка є очевидною, є опозиція теперішнє vs минуле. Щодо темпорального
аспекту Пінтерівської драми, то неодноразово піддавались критиці слова самого драматурга. У 1969 році він зізнався Дж.
Бейквел: «Мені цікавий той факт, що більша частина минулого є туманом. Дуже часто я не можу згадати, що сталося... Думаю, ми забуваємо більше, ніж ми пам’ятаємо» [2, с. 132]. Пінтерове твердження відображене у дослідження Ламлі «Нові
тенденції у драмі XX століття», який пише: «Фактами є лише те, що є в межах часу і простору, в якому ми перебуваємо;
зовні все є непевним, нечітким, воно належить до минулого, яке вислизнуло з нашої пам’яті, і до якого ми вже ніколи не
повернемось.» [3, с. 270]. Для Г. Пінтера минуле є не лише туманним, а й ненадійним, тим, яке не можна перевірити. Коли
герої згадують минуле, воно постає перед нами як позитивний, приємний, навіть щасливий, період їхнього життя. Це без-
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турботне, приємне минуле протиставляється нещасливому, замкненому теперішньому, або ж, навпаки – негативне минуле
протиставляється щасливому теперішньому. Наприклад:
1) Goldberg: When I was an apprentice yet, McCann, every second Friday of the month my Uncle barney used to take me to the
seaside, regular as clock work. Brighton, Canvey Island, Rottingdean – Uncle Barney wasn’t particular. After lunch on Shabbuss
we’d go and sit in a couple of deck chairs – you know, the ones with canopies – we’d have a little paddle, we’d watch the tide
coming in, going out, the sun coming down – golden days, believe me, McCann. [4, с. 37];
2) Goldberg: Well, my first chance to stand up and give a lecture was at the Ethical hall, Bayswater. A wonderful opportunity.
I’ll never forget it. they were all there that night. Charlotte Street was empty. Of course, that’s a good while ago [4, с. 67];
3) Meg: My little room was pink. I had a pink carpet and pink curtains, and I had musical boxes all over the room. And they
played me to sleep. And my father was a very big doctor. That’s why I never had any complaints. I was cared for, and I had little
sisters and brothers in other rooms, all different colours [4, с. 70];
4) Mr Kidd: I used to keep a tack on everything in this house. I had a lot to keep my eye on, then. I was able for it too. That was
when my sister was alive. But I lost track a bit, after she died. She’s been dead some time now, my sister. It was a good house then.
She was a capable woman. … Yes, that’s right, it was after she died that I must have stopped counting. She used to keep things in
very good trim. And I gave her a helping hand. She was very grateful, right until her last. She always used to tell me how much she
appreciated all the – little things – that I used to do for her. Then she copped it. I was her senior. Yes, I was her senior. She had a
lovely boudoir. A beautiful boudoir [4, с. 109];
5) Edward: I was polished. I could stand on the hill and look through my telescope at the sea. And follow the path of the threemasted schooner, feeling fit, well aware of my sinews, their suppleness, my arms lifted holding the telescope, steady, easily, no
trembling, my aim was perfect, I could pour hot water down the spoon-hole, yes, easily, no difficulty, my grasp firm, my command
established, my life was accounted for, I was ready for my excursions to the cliff, down the path to the back gate, through the long
grass, no need to watch for the nettles, my progress was fluent, after my long struggling against all kinds of usurpers, disreputables,
lists, literally lists of people anxious to do me down, and my reputation down, my command was established, all summer I would
breakfast, survey my landscape, take my telescope, examine the overhanging of my hedges… [4, с. 196].
Прикладом негативного минулого є таємничий, небезпечний підвал, який, якимось чином, пов’язаний з минулим головної героїні п’єси «Кімната», а також будівля з минулого головного персонажа п’єси «День Народження». Наприклад:
1) Mr Sands: Why? Haven’t you ever been down there, Mrs. Hudd?
Rose: Oh yes, once, a long time ago [4. с. 115];
2) Stanley: Then, when I got there, the hall was closed, the place was shuttered up, not even a caretaker. They’d locked it up
[4, с. 33].
Як не парадоксально, але герої Г. Пінтера приречені – минуле, за яким вони шкодують і яке вони згадують, не повернеш, а майбутнього у них немає. Майбутнє залишається лише нездійсненною мрією, і герої це знають. Навіть сам драматург сказав: «Що є майбутнім. – Воно повинно бути нереальним. Я знаю, що майбутнє буде таким самим. Це ніколи не
закінчиться» [2, с. 132]. Важить лише теперішнє. Це помітно і на синтаксичному рівні, коли драматург не вживає взагалі
майбутній час або його дуже мало. Коли Стенлі називає міста, які він збирається відвідати, він вибирає географічні назви
навмання для того, щоб засліпити і зачарувати Мег, яка не чула і половини цих географічних назв. Хоча Стенлі і хоче залишити негативне теперішнє, йому нема куди йти. Наприклад:
Stanley: How would you like to go away with me?
Lulu: Where?
Stanley: Nowhere. Still, we could go.
Lulu: But where could we go?
Stanley: Nowhere. There’s nowhere to go. So we could just go. It wouldn’t matter.
Lulu: we might as well stay here.
Stanley: No. it’s no good here.
Lulu: Well, where else is there?
Stanley: Nowhere [3, с. 3].
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МУЛЬТИМЕДІЙНІСТЬ, ЗНАК ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ: ДО ПРОБЛЕМИ СЕМІОТИЧНИХ
СТУДІЙ У ПУБЛІЦИСТИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ БОГДАНА ТЕЛЕНЬКА)
У статті пропонується аналіз публіцистики сучасного подільського письменника Богдана Теленька крізь призму використання мультимедіальних засобів у світлі наскрізної та лейтмотивної ідеї націєтворення, уведення його
творчості в ширший ідейний простір задля декодування історичної правди про українську націю, історію, реальність. У розв’язанні такої мети нашої розвідки застосовано елементи семіотичного аналізу.
Ключові слова: публіцистика, жанр, стиль, образ, поетика, рецепція, мультимедійність.
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MULTIMEDIA, SIGN AND TEXT INTERPRETATION: ON THE PROBLEM OF SEMIOTIC STUDIOS IN PUBLICISM (BASED ON WORKS OF BOGDAN TELENKO)
The article covers the analysis of publicism of the contemporary writer in Podillia Bogdan Telenko through the prism
of using multimedia means in the light of penetrating and burden idea of nation-building and putting his creativity into a
broader ideological space to decode the historical truth about the Ukrainian nation, history and reality. It is indicated that
mythic and archetype conscious depressurization as a dominant of semiotic system in Telenko’s publicism, on the one hand,
promotes the development of national and philosophic and state building thinking and its output to the global intellectual and
conscious context and on the other hand preservation of the identification genetic and archetype code of national consciousness. By means of critical differentiation between past Bohdan Telenko affects the reality giving direct and indirect analysis
of literature, society, regime, nation and so on. Publicist describes crushing Soviet regime in details (for the nation, Ukraine
and personality). A great attention is drawn to the fact that at genre level of arranging the publicism of B. Telenko the interpenetration of elements of different arts is especially expressive. Intermedia of B. Telenko’s publicism is both the internal text
interaction in the work of semiotic codes of different arts, and the interaction of semiotic codes of different arts in a multimedia
space of culture that contributes to outlining the sign system of the author in which dominant and diametrically-oppositemodule systems are distinguished. In publicism of Telenko where the author demands from the reader a detailed reading of
the text using the imagination, intellect, mythological and historical knowledge, multimedia, in our opinion, serves mostly for
crystallization and consolidation of the sign.
It is emphasized that interactions between arts which are illustrated as the use of author’s graphic drawings, intergeneric
genre modifications, a broad palette of artistic and imaginative means, intertextual positions and others, not only provide
intermedia sounding of publicistic creativity of Bohdan Telenko in modern literary space and organically complete his artistic
meaning but greatly enhance the creation and consolidation of a sign structure that gradually is crystallized and «draws»
into its own receptive field, holding the reader’s attention around its own national and philosophic statements, the center of
which is the Ukrainian nation.
Key words: journalism, genre, style, image, poetics, reception, multimedia.
МУЛЬТИМЕДИЙНОСТЬ, ЗНАК И ИНТЕРПРИТАЦИЯ ТЕКСТА: К ПРОБЛЕМЕ СЕМИОТИЧЕСКИХ СТУДИЙ В ПУБЛИЦИСТИКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА БОГДАНА ТЕЛЕНЬКО)
В статье предлагается анализ публицистики современного подольского писателя Богдана Теленько сквозь призму использования мультимедиальных средств в русле ключевой и лейтмотивной идеи развития нации, введение его
творчества в широкий идейный диапазон для декодирования исторической правды об украинской нации, истории,
реальности. В решении такой цели нашей проблемы применены элементы семиотического анализа.
Ключевые слова: публицистика, жанр, стиль, образ, поэтика, рецепция, мультимедийность.

Процес розбудови незалежної суверенної держави передбачає істотну трансформацію світоглядних орієнтацій та самосвідомості народу, оновлення культурної системи, вироблення морально-естетичних орієнтирів у контексті сучасної
свідомісної парадигми. Глибока концептуальність публіцистичного мислення художника породжує творення знакової
системи на фоні його творів. Актуальним є дослідження творчості сучасного подільського публіциста Богдана Теленька
крізь призму мультимедійності як узгодженого поєднання в єдиному ансамблі кількох медій, що органічно сприймаються
й створюють своєрідний мистецький синтез, чим забезпечується чіткіше функціонування знакової системи публіциста. У
розв’язанні такої мети нашої розвідки пропонується застосовувати елементи семіотичного аналізу, які сьогодні активно
використовуються в арсеналі наукового знаряддя дослідників сучасної української публіцистики (В. Просалова, О. Воробйова, Г. Бітківська, О. Бровко та ін.).
Осмислення публіцистики, феномен якої однаковою мірою стосується художньої літератури та журналістики, було
предметно розглянуто в працях таких вчених, як А. Аграновський, І. Дзюба, В. Дончик, М. Жулинський, В. Здоровега,
І. Михайлин, А. Погрібний, Д. Прилюк, М. Подолян, Т. Салига, М. Скуленко, В. Ученова, М. Шлемкевич та ін. Світоглядна й концептуальна публіцистика є предметом дослідження В. Буряка, Л. Василик, Н. Габор, О. Левкової, Й. Лося й
ін. вчених. Поетикальні особливості та жанрова специфіка публіцистики ХХ–ХХІ ст. визначають науковий інтерес таких
дослідників, як В. Галич, С. Гришина, Т. Гундорова, Н. Заверталюк, Н. Ігнатів, Я. Козачок, Т. Хоменко й ін.
Як зазначається у праці В. Будного, «поняття «синтез мистецтв» означає поєднання елементів різних мистецтву єдиному ансамблі. Об’єднання зусиль літератури й образотворчого мистецтва спостерігаємо в ілюстрованих літературних
виданнях, творах літератури й музики – у вокальному жанрі, пластичних мистецтв (архітектури, скульптури, малярства)
– в естетичному оформлення довкілля». [2, с. 290–291]. Дослідники традиційно ділять мистецтва на односкладові, що
спираються на один носій образності (слово, звук), і багатоскладові (синтетичні), що поєднують кілька різних носіїв образності. У цьому плані традиційно публіцистика є односкладовим видом мистецтва.
«Мультимедійність означає узгоджене поєднання в єдиному ансамблі двох чи більше медій, які одночасно сприймаються різними органами відчуттів» [2, с. 292]. В такому разі, найвдаліше місце мультимедійного звучання – це театр, де на
реципієнта впливає музика, читання тексту, світло, ефекти, танець та ін. – все підпорядковано єдиній естетичній меті. У
публіцистиці Теленька, де автор вимагає від читача детального прочитання тексту із застосуванням уяви, інтелекту, міфологічних та історичних знань, мультимедійність, на нашу думку, найбільше слугує для кристалізації та закріплення знаку.
«З погляду семіотики, мови різних мистецтв є знаковими системами (кодами), які взаємодіють та перетинаються в різних
аспектах і творять спільний мультимедійний простір. Взаємодія знакових систем у цьому просторі стосується творення
комплексних форм кодування й переконання, алюзії, відлуння, комбінації кодів, у зв’язку з чим можна говорити про між
мистецьку інтертекстуальність» [2, с. 291]. Інтерпретуючи малюнок чи архітектурну споруду (що на ньому зображено),
реципієнт неминуче спирається на можливості інтерпретувати інтертекстуальне відношення цього малюнка чи споруди
до попередніх «мов» образотворчих чи архітектурних моделей, як до інших мистецтв. Таким чином, рисунки монастирів,
скитів, монастирських фрагментів на сторінках «Соловецького лабіринту» [8] підсилюють мультимедійне навантаження
образу Соловків, який мав би доволі неоднозначне сприйняття, внаслідок відомого в літературі ХХ століття образу-штампу, який підсвідомо сприймається як місце катування й загибелі десятків тисяч невинних людей. На нашу думку, Богдан
Теленько руйнує цей образ-стереотип і вивищує його над політичними злочинами, що чинилися на цій землі у різні часи,
вивищує й над месіанською релігійною філософією імперського характеру, надаючи образу Соловків міжвікової святості й
канонічності як інституту єднання людини зі Своїм Творцем. У такому разі значну роль відіграватиме не лише використання автором графічних рисунків, але й його власні сентенції, майстерно переплетені із історичним та біблійним матеріалом.
«Міжмистецьку співпрацю і синтез, інтертекстуальність та інтермедіальність можна розглядати й конкретніше – як
взаємопроникнення мистецтв, котре спостерігаємо на різних рівнях структури літературного твору» [2, с. 292]. У такому
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дискурсі варто було розглядати тексти на рівні графічного оформлення, на рівні фоніки та ритміки (у поезії), на рівні образотворення, на рівнях сюжету й тематики, часопросторової організації тексту, на стильовому та жанровому рівні, на рівні
перфорації (виконання) та ін. Рамки та ракурс нашого дослідження не дозволяють порушити такі різнорівневі аспекти у
мультимедійному контексті. Однак варто звернути увагу на те, що на жанровому рівні організації та багатоплановості
публіцистики Б. Теленька взаємопроникнення елементів різних мистецтв особливо виразне.
Щодо жанрового складу ранньої публіцистики письменника, явище, яке ми ідентифікували як жанрово-стильві зсуви
[1], потрібно зазначити, що сучасному досліднику не важко буде виокремити у цьому баласті значний відсоток творів за
жанром журналістики. Наприклад, книга «Технологія громадянського спротиву» [6], репрезентована як нотатки провінційного журналіста під грифом «публіцистика», складається зі статей, які об’єднані й видані як тематично єдиний ідейно-філософський, в міру політизований твір, своєрідний документальний щоденник непростого періоду нашої новітньої
історії, що має певну пафосну конфігурацію й яскраву жанрову палітру. Повість-есе «Кодекс адвоката Клари Моргулян»
[4] відкриває публіцистичний ряд творів, різних за авторською ідентифікацією: «Щоденник націонала» [5] – документальні нариси, «Технологія громадянського спротиву» [6] – нотатки, «Хроніки пересмішника» [7] – роман-есе, «Соловецький
лабіринт (записки упередженого паломника)» [8] – гостросюжетна повість, написана у жанрі есе. Заначимо, що широке
використання автором у творах міжродових жанрових утворень не чинить хаотичності, навпаки творчий масив автора
сприймається органічно й цілісно завдяки високій художній майстерності та чіткій ідейній організації – автору вдається
міцно тримати фокус на проблематико-ідейній домінанті розвитку національної іде, проведеної крізь низку фактів, подій
і персоналій історичного та сучасного Поділля й України. Явище мультимедійності, яке найяскравіше спостерігається у
«Соловецькому лабіринті», не лише підсилює авторський задум, а й відкриває читачеві й досліднику нові якості сучасної
публіцистики, репрезентованої у площині семіотичних утворень.
Авторські жанрово-родові окреслення (щоденникові записи, спогади, роздуми, медитації та ін.) ставлять одиничний
твір у контекст типологічних явищ, виводять за межі замкнутого тексту. Пролог, вказівка на відношення до циклу, на
ступінь завершеності розширюють інтертекстуальні виміри твору і обсяг його семантичного поля. Як зазначив Р. Гром’як,
«членування тексту задає метатекстуальні операції і визначає характер його зв’язності, перспективно-часові скорочення,
динаміку сприйняття твору під час читання тексту і перебудову рецептивних операцій після закінчення акту Читання. Тип
мовної організації тексту свідчить про закладені в ньому додаткові коди передачі смислу» [3, с. 274].
Прикметним явищем, не новим, однак мало заналізованим у площині публіцистичних студій, є широке використання
публіцистом жанрів-мігрантів, наприклад акварелей. «В аспекті міжмистецької взаємодії акварель – різновид фрагментарної новелістики, що подає фабулу епізодично, нерідко ліризовано й відрізняється від інших видозмін малої прози настановою на творення словесними засобами тих мистецьких ефектів, які притаманні живописній акварелі – картині, мальованій
фарбами, що розчиняються водою і дають змогу передати відтінки барвів, їх багатство, ніжність, гру світлотіней тощо»
[2, с. 296]. Акварелі у творі «Соловецький лабіринт» не лише сприяють рецептивній естетиці, відіграють роль ніжного
ліричного пом’якшувача тону оповіді, яка коректною є вже через те, що публіцист щоразу перепрошує за власні упередження щодо аналітичних та філософських висновків. Акварелі тут ми назвемо «жанрами-шатами», в які подільський
публіцист, дослідник і паломник «одягає» образ Соловків, образи окремих росіян і образ російського православ’я, таким
чином покриваючи й водночас реабілітуючи їх, знімаючи чи затушовуючи тиньк часу й історії. Значну роль у підтриманні
антиномічного сприйняття «замкненого кола» Соловків у книзі відіграють, знову ж таки, медіальні зрушення – численні
графічні рисунки видів монастирів, храмів, пам’ятників, зроблені автором під час подорожі й використаний в дизайні обкладинки фрагмент фото ченця Онуфрія (Поречного). Підкреслимо знаковість і самодостатність образу-знаку Соловки, а
також автономність його існування у знаковій структурі публіцистики Б. Теленька по відношенню до полюсної системи
«Україна»-«Росія».
Отже, міжмистецькі взаємодії, які ілюстровано як використання авторських графічних малюнків, міжродових жанрових модифікацій, широкої палітри художньо-образних засобів, інтертекстуальних позицій та ін. не лише забезпечують
мультимедійне звучання публіцистичної творчості Богдана Теленька у сучасному літературному просторі й органічно
довершують його мистецьке навантаження, а значно підсилюють творення і закріплення знакової структури, що поступово кристалізується й «втягує» у власне рецепційну площину, тримаючи увагу читача навколо власних націєсофських
тверджень, центром яких є українська нація. На часі дослідження сучасного літературознавства, що мали би розгорнутися
у дискурсі взаємозв’язку мультимедійних та семіотичних студій у площинах художньої творчості сучасних письменниківпубліцистів.
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АКЦЕНТУИРОВАННЫЕ ЛИЧНОСТИ В РОЛИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЫ
Статтю присвячено особливостям мови оповідачів з психічними видхіленнями у англомовній художній літературі. Матеріалом дослідження є художні твори К.Кізі «Пролетаючи над гніздом зозулі» та Дж. Лондона «До Адама».
Ключові слова: акцентуіровані особи, оповідач, англомовні художні твори.
ACCENTUATED PERSONS AS NARRATORS IN ENGLISH PROSE
The article focuses on the peculiarities of narrator’s speech in foreign prose, deviations from literary speech. It also
touches upon the problem of the main characters’ speech: in Ken Kesey’s novel «One Flew over the Cuckoo’s Nest» and Jack
London’s novel «Before Adam». Narrative in these novels is presented through narrator’s point of view and is characterized
by all kinds of different variations including pronunciation rules of English.
The present stage of linguistic research is characterized by an increased interest towards the problem connected with the
study of peculiarities of narrator’s speech and its typical deviations in English prose.
Despite the fact that the study of the problem of narrator was investigated by many scientists, narrator’s speech of accentuated personalities was not considered.
The relevance of the chosen topic represents the description of the characteristics of narrator’s speech and its standard
deviations: phonetic, grammatical and syntactical used in the language of the main characters. The use of the typical deviations in narrator’s speech plays an important role in literature. The aim of our article is to determine the stylistic peculiarities
of the phonetic and grammatical deviations from the literary norm in the speech of the main characters.
On the whole, the choice of the vocabulary depends on the theme of the novel, type and gender of narrators, and the environment of the characters, through whose point of view the story is presented.
The results of the research can serve as a theoretical and practical basis for further study of the peculiarities of narrator’s
speech and its typical deviations.
The prospects of investigation are to describe the peculiarities of narrator’s speech of accentuated personalities in literature of different countries.
Key words: accentuated persons, narrator, English fiction.
АКЦЕНТУІРОВАНІ ОСОБИ У РОЛІ ОПОВІДАЧІВ У АНГЛОМОВНІЇ ХУДОЖНІЇ ПРОЗІ
Статья посвящена описанию особенностей речи повествователей с психическими отклонениями в англоязычной
художественной литературе. Материалом исследования послужили художественные произведения американских
авторов К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» и Дж. Лондон «До Адама».
Ключевые слова: акцентуированные личности, повествователь, англоязычные художественные произведения.

Цель статьи – описать особенности речи повествователей с психическими отклонениями, ведущих повествование в
англоязычной художественной литературе. Задача заключается в выявлении их общих и специфических характеристик.
Объектом исследования послужили англоязычные произведения американских авторов К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» и Дж. Лондон «До Адама».
К акцентуированным личностям психологи относят людей с отклонениями в психике (см. Братусь Б. С., Карл Леонгард, Аллан А. Стив, Сью Смарт Стив и др.) Эти отклонения могут быть различного рода: шизофрения, параноя, галлюцинации, фобии, аутизм и т.д.
Наряду с традиционными рассказчиками от 1-го лица, с целью создания у читателя впечатления отстраненности автор
выбирает «необычного» нарратора [1, с. 135]. Этот прием, введенный в научный обиход в 1915 году Виктором Шкловским, определяется как «остранение». В теории «остранения» исследователь стремился обобщить способ обновления
восприятия и показа явлений. По его мнению, остранение часто похоже по своему построению на загадку [2, с.75].
Термин «остранение» чаще всего соотносится с английскими «defamiliarization» или «making strange», указывающими
на то, что функция литературы заключается в возобновлении свежести восприятия, которое стало привычным и автоматическим [1, с. 131]. По мнению английского исследователя Г.Кука, основным средством остранения выступает исполь
зование нарратора, который может быть исключен из общественного окружения читателя [1, с. 136]. Г. Кук считает точку
зрения подобного нарратора необычной и называет этот тип нарратора «defective narrator». Среди необычных нарраторов
Г. Кук называет психически неполноценного Бенджи в романе У. Фолкнера «Шум и ярость», неандертальца из произведения У. Голдинга «Наследники» и др.
Многие авторы произведений художественной литературы изображают в качестве рассказчиков так называемых
аномальных личностей (людей, страдающих шизофренией, галлюцинациями, фобиями, аутизмом и т.д.). Передача функции нарратора персонажу с теми или иными психическими отклонениями обусловлена стремлением автора показать мир
не таким, каким его воспринимают обычные люди. Так, в произведениях У.Фолкнера «Шум и ярость» (1-ая глава) и
К.Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» расстройство психики повествователей не позволяет им адекватно воспринимать реальность. Тридцатитрехлетний Бенджи (в интеллектуальном плане трехлетний младенец) в романе У.Фолкнера
«Шум и ярость» едва ли понимает, что происходит вокруг. В его голове все смешалось: «the bright shapes went smooth and
steady on both sides …» (FW,18). Художественная модель духовного мира Бенджи представлена в виде потока сознания,
причудливо совмещающего сознательное и подсознательное в психике умственно неполноценного человека. Все 33 года
являются для Бенджи настоящим, он не ощущает течения времени. Чтобы облегчить читателю понимание этой ситуации,
автор использует разные шрифты (обычный и курсив), многократная (более 90 раз) смена которых свидетельствует о
темпоральных сломах в повествовании. Мир глазами умственно неполноценного человека выглядит как смутные фигуры
людей и события, внешне не связанные друг с другом, поочередно появляющиеся из тумана и исчезающие снова.
Имитация умственного расстройства нарратора широко представлена стилистической инверсией, выраженной в нарушении порядка слов, что связано со спецификой его мировосприятия: для умственно неполноценного человека, неспособного самостоятельно, без помощи родственников, ориентироваться в окружающем пространстве, мир ограничен домом
и пространством вокруг него, окруженным забором (fence), в котором есть отверстие (gate), за пределы которого рассказчик не выходит. В силу этого лексема fence обретает для него статус запретной границы, плохо осознаваемая значимость
которой для повествователя подчеркивается ее многократной (более 30 раз) повторяемостью на 62 страницах текста.
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Персонаж, ведущий повествование в романе Кена Кизи «One Flew over the Cuckoo`s Nest», вождь индеец по прозвищу
Швабра, полукровка Бромден – пациент психиатрической больницы. Рассказчик, вначале имитирующий глухоту и слабоумие, научился отгораживаться от окружающих притворной немотой. События изображаются через призму восприятия
этого персонажа. В результате необратимого распада личности восприятие окружающего мира искажается. Из прошлого
и настоящего рассказчик удерживает в памяти лишь отдельные, наиболее эмоционально насыщенные факты. Вот лишь
небольшой фрагмент описания состояния рассказчика:
Crapped out.
Water. I`m lying in a puddle.
Snake eyes. Caught him again. I see that number one up above me: he can`t be frozen dice behind the feedstore in an alley – in
Portland.
The alley is a tunnel it`s cold because the sun is late afternoon. Let me …go see Grandma. Please Mama.
What was it he said when he winked?
One flew east one flew west.
Don`t stand in my way.
Damn it, nurse, don`t stand in my way Way WAY!
My roll. Faw. Damn. Twisted again. Snake eyes. [4, р. 272].
В приведенном отрывке большинство предложений назывные, номинативные, эллиптические: (Crapped out. Caught
him again. Twisted again. Water. Snake eyes.). Межфразовая связь во многих случаях отсутствует, обращает на себя внимание абзацное сегментирование. Подобная дробность свидетельствует об отсутствии целостности мировосприятия, мир
распадается на отдельные осколки. Разновременные события представлены одним эпизодом. Маркерами различной временной соотнесенности выступают преимущественно пространственные ориентиры: puddle, alley, feedstore, Portland.
У нарратора наблюдаются необычные способности восприятия – визуальные галлюцинации: фокусируя внимание на
каком-то объекте, он как бы растворяется в другом измерении, расширяя возможности восприятия окружающего мира.
Протекание времени при этом замедляется или убыстряется.
В приведенном ниже примере наблюдается точная фиксация времени рассказчиком. Все происходящее вокруг представлено как преднамеренно-растянутое:
Eight-twenty the cards and puzzles go out…
Eight-twenty-five some Acute mention he used to watch his sister taking her bath; the three guys at the table with him fall over
each other to see who gets to write it in the log book…
Eight-thirty the ward door opens and two technicians trot in smelling like grape wine… [4, р. 32).
Подобное замедленно-растянутое изложение охватывает короткий временной интервал (10 минут). Оно используется
при передаче мыслей, сновидений, сложных внутренних процессов рассказчика.
В следующем примере время убыстряется: Ten forty, – forty-five, – fifty patients shuttle in and out to appointments in ET
or OT or PT… [4, р. 35].
Глагол remember, вводящий, как правило, приятные воспоминания рассказчика из произведения К. Кизи «Пролетая
над гнездом кукушки» о прежней жизни, в среднем встречается до 2-х раз на страницу. Это связано с тем, что приятные
воспоминания – это все, что осталось у нарратора за пределами больницы и в прошлом:
I remember all this part real clear. I remember the way he closed one eye and tipped his head and looked down across that
healing wine-coloured scar on his nose, laughing at me. [4, р. 22]
Расположение событий в перепорученном повествовании не всегда изоморфно их следованию в реальности. Перемещение по оси времени (явление ретроспекции) – обычное проявление «ахронии», представляющее временное отклонение
в повествовании, характерная черта перепорученного повествования. Нарушение хронологической последовательности
событий – один из способов субъективации повествования. Немотивированные на первый взгляд смещения по оси времени
подчинены внутренней логике и призваны отобразить сугубо личные ассоциативные переходы от одних событий к другим.
Еще одним типом аномальных рассказчиков является повествователь, в котором совмещаются две полностью
автономные личности. Примером такого нарратора является рассказчик в повести Джека Лондона «До Адама», где
главный герой сам утверждает, что в его раздвоенной личности соединяются два «я». С одной стороны, это современный
человек, а с другой – обитатель первобытных лесов по имени Большой Зуб, живущий в труднодоступной пещере: …I, the
modern, am incontestably a man; yet I, Big-Tooth, the primitive, am not a man. Somewhere, and by straight line of descent, these
two parties to my dual personality were connected. [5, р.241]
… my fear is the fear of long ago, the fear that was rampant in the Younger World, and in the youth of the Younger World. In
short, the fear that reigned supreme in that period known as the Mid-Pleistocene. [5, р.1]
Такое совмещение двух разновременныx личностей в данном повествовании необходимо автору для того, чтобы представить разные точки зрения на одно и то же событие и предоставить возможность читателю самому составить собственное мнение о персонажах и событиях.
Нетрадиционные (аномальные) персонажи-повествователи (особенно это касается душевнобольных и людей, страдающих фобией) чаще являются ненадежными, но передача им функции нарраторов выражает стремление некоторых авторов художественных произведений показать мир не таким, каким его вопринимают обычные люди.
Интересным представляется сопоставление лингвостилистической организации речи душевнобольных повествователей в разных литературах, с целью выявления особенностей, присущих английской литературе.
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ИНТЕРТЕКСТ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЮЛИЯ КИМА
В рамках статьи изучено творческое наследие Ю. Кима. Анализируя многочисленные поэтические, драматургические и прозаические произведения Юлия Кима, мы приходим к выводу, что для автора интертекстуальность
является особым средством выразительности, которое подчеркивает особый художественный талант поэта и
писателя. Ким мастерски вводит героев, аллюзии, крылатые фразы, фразеологизмы, пословицы, поговорки, цитаты
из оригиналов в свой текст так, что они приобретает новые очертания и смысл. Автор часто заимствует строки
из детских, популярных песен, используя богатую игру слов и перифразы. Подражая своим друзьям-бардам, в частности А. Галичу, Юлий Ким непременно использует строки из оригинальных песен, изменяет их, переделывая их на
свой лад. Переклички с классиками занимают в произведениях Ю. Кима значительное место. Страсть к стилизации
пронизывает все творчество Ю. Кима, начиная с ранних испанских баллад, заканчивая «рeмейками» классических
произведений. Каждая новая версия классических сюжетов значительно отличается от первоначального варианта
свежим острым взглядом автора на то, что происходит в стране, появлением новых персонажей, сюжетных линий, идей и акцентов. Поэт не просто подражает произведениям и использует цитаты классиков (Шекспира, Блока,
Маяковского, Фонвизина, Гоголя, Войновича, Пушкина, Лермонтова), а полностью перерабатывает оригинальные
тексты, создавая самостоятельные интерпретации, наполняя их новым смыслом.
Ключевые слова: литературное наследие, контраст, аллюзия, интертекстуализация, цитирование, интерпретация, реминисценция.
IНТЕРТЕКСТ У ТВОРАХ ЮЛIЯ КIМА
У рамках статті здійснене комплексне дослідження творчості Ю. Кіма. Вивчивши численні поетичні, драматургічні та прозові твори Юлія Кіма, ми приходимо до висновку, що для автора інтертекстуальність є особливим
засобом виразності, який підкреслює особливий художній талант поета і письменника. Кім майстерно вводить
героїв, алюзії, крилаті фрази, фразеологізми, прислів’я, приказки, цитати з оригіналів в свій текст так, що вони
набувають нових відтінків і сенсу. Автор часто запозичує рядки з дитячих, популярних пісень, використовуючи гру
слів і перифрази. Наслідуючи своїх друзів-бардів, зокрема О. Галича, Юлій Кім використовує рядки з оригінальних
пісень, змінює їх, переробляючи їх на свій лад. Значне місце інтертекстуалізація і переклички з класиками займають в
творах Ю. Кіма. Слід також зауважити стильову сприйнятливість поета, через що досить часто його твори приписували іншим авторам. Пристрасть до стилізації пронизує всю творчість Ю. Кіма, починаючи з ранніх іспанських
балад, закінчуючи «римейками» класичних творів. Кожна нова версія класичних сюжетів значно відрізняється від
первісного варіанта свіжим гострим поглядом автора на те, що відбувається в країні, появою нових персонажів,
сюжетних ліній, ідей і акцентів. Поет не просто наслідує творам і використовує цитати класиків (Шекспіра, Блока,
Маяковського, Фонвізіна, Гоголя, Пушкіна, Лермонтова), а повністю переробляє оригінальні тексти, створюючи
самостійні інтерпретації, наповнюючи їх новим змістом.
Ключові слова: літературна спадщина, контраст, алюзія, інтертекстуалізація, цитування, інтерпретація, ремінісценція.
INTERTEXT IN WORKS BY YULIY KIM
Within the framework of the article literary works of different genres by Yuliy Kim have been thoroughly examined. After
studying numerous poems, plays and prose by Y. Kim, we conclude that the intertextuality is a special means of expression that
emphasizes writer’s particular artistic talent. Intertextuality takes significant place in the works by Y. Kim. The poet introduces
the characters, allusions, catch phrases, idioms, proverbs, quotations from the original texts into his works so they acquire a
new shape and meaning. The author often borrows lines from nursery rhymes and popular songs using word-play and paraphrases. Imitating his fellow-bards, in particular, A. Galich, Y. Kim uses lines from original songs, changes them, altering in his
own way. It should also be mentioned stylistic sensitivity of the poet. The passion for styling is typical for works by Y. Kim, beginning with the early Spanish ballads, ending with «remakes» of classics. Every new version is significantly different from the
original version. The author changes the appearance of new characters, storylines, ideas and accents. The poet does not simply
imitate the works and uses quotes from the classics (Shakespeare, Blok, Mayakovsky, Fonvizin, Gogol, Pushkin, Lermontov). Y.
Kim transforms the original texts completely, creating his own interpretation, filling them with new meaning.
Key words: literary heritage, contrast, allusion, intertextuality, quoting, interpretation, reminiscence.

Актуальным вопросом в литературоведении является интертекстуальный анализ текстов песен бардов. В научных
работах доказывается, что центральные традиции русской классики, культуры и фольклора находили отражение в творчестве поэтов-бардов. Однако бардовская песня не только перенимала опыт классиков, но и значительно обогатила их
наследие своей поэзией. Исследователи считают, что авторская песня продолжает традиции поэзии Серебряного века,
обнаруживая переклички произведений А. Галича и А. Ахматовой, песен В. Высоцкого и поэзии А. Блока и В. Маяковского, М. Цветаевой и Б. Окуджавы.
Исследователи творчества Ю. Кима также находят, что для произведений поэта характерна склонность к стилизациям
и «перекличкам» с классиками. Критики отмечают «прикосновение» к оригиналам как полную переработку материала
и создание новых самостоятельных произведений. Генезис творчества Кима литературоведы возводят к А. Толстому,
Саше Черному, Козьме Пруткову, русскому народному творчеству, застольным песням. Некоторые исследователи проводят параллели между литературным наследием Кима и произведениями А. Вертинского, В. Маяковского, Д. Самойлова,
Д. Давыдова, Н. Олейникова, Д. Хармса, Ф. Искандера, А. Володина, В. Шекспира и А. Пушкина.
Т. Бек отмечает перекличку ранних песен поэта с творчеством Дж. Байрона, А. Грибоедова, А. Чехова и А. Пушкина.
Критик отмечает особую любовь Кима к классике: он легко соединяет «детали нынешнего дня с классическими реминисценциями» [2, с. 273]. Истоки творчества Кима исследователь возводит к поэтам круга А. Толстого и обэриутам, от
которых тот унаследовал умение «без форсирования укрупнять мелочи, пустяки, «сор», одомашнивать классику и делать
фактом литературы домашнюю эпиграмму, дружеское послание, выводя их из быта в поэзию» [2, с. 273]. Литературовед
находит перекличку поэмы «Московские кухни» с романом Ф. Достоевского «Бесы» и поэмой «Двенадцать» А. Блока. А. Гершкович также отмечает в творчестве Кима большое количество цитат, ссылок, перекличек с произведениями
В. Тредиаковского и М. Лермонтова [6]. Л. Аннинский находит переклички песен Ю. Кима с произведениями Н. Матвеевой и А. Городницкого [1].
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Целью статьи является рассмотреть элементы интертекстуализации в произведениях Юлия Кима.
Примеры интертекстуализации в виде аллюзий встречаются уже в ранних произведениях Юлия Кима. Так, подражая
Ю. Визбору, Ю. Ким в песне «Братская ГЭС» затрагивает тему дружбы. Песня Кима непосредственно перекликается с песней «Бегут, бегут, бегут колеса», Визбора. Ким переиначивает строчки, сочиняя несколько своих вариаций. Оригинальная строка «Давай закурим папиросу / И песню начнем. / Про то, как разные дороги приводят к одной» [5, c. 35] превращается в анафору: «Давай закурим пачку папирос, Давай закуpим от единой спички, Давай закуpим – вот моя pука» [9, c. 61].
Интертестуальностью пронизаны практически все песни-подражания автора. В строках Кима «Это наши физики на
пари / Крутанули разик наоборот» [9, с. 85] есть явное заимствование из песни «Про маляров, истопника и теорию относительности» А. Галича: «Это гады-физики на пари, / Раскрутили шарики наоборот» [6, с.11]. Кроме того слышна
перекличка песен в следующих моментах: Ким, как и Галич, ведет повествование от первого лица множественного числа,
заканчивает рассказ встречей друзей за столом. Читаем у Галича: «Чувствуем с напарником – ну и ну, / Ноги прямо ватные, все в дыму, / Взяли «жигулевского» и «дубняка» [6, с.11]. Вариант Кима: «Мы переглянулися – и в Главлит: / А там
все по-прежнему, – ну и ну!../ Мы сложились с Галичем на пять поллитр» [9, с. 85].
В песне «Облака плывут, облака… » Ким также подражает песне А. Галича «Облака». Безысходность, грусть и тоска
пронизывают строки стихотворения в оригинале: «Облака плывут в Абакан, / Не спеша плывут облака. / Им тепло небось,
облакам, / А я продрог насквозь, на века!» [6, c. 24]. Подражая А. Галичу, Ким оставляет неизменным начало песни и ее
настроение. Ким изображает Галича-изгнанника сидящим в самолете и принявшим вместо «терновника» и «гвоздей»
«серебристый крест «эйр вей»» [9, c. 102]. Автор передает чувства Галича, вынужденного покинуть родину: «Облака
плывут, облака, / На закат плывут, на восход… / Вот и я плыву на закат, / Вот и мой черед, мой исход. / Нету выхода,
кроме – плыть» [9, c. 102].
Цитирования и переиначивания встречаются во многих политических песнях Юлия Кима. Так, в «Истерической перестроечной» песне поэт затрагивает тему гласности, перефразируя строки из сказки «Мойдодыр» К. Чуковского: «Они
сразу к нам придут / И прижучат, и прищучат, / И ногами застучат» [9, с. 133]. В «Сказании о Петре Якире» поэт перефразирует рефрен детской песенки, используя игру слов («Вот компания какая, / Вот кампания какая / Была проведена!»).
Поэт намекает на заключение Петра Якира: «Волоки в тюрьму кота, / Чижика, собаку, / Петьку-забияку» [9, с. 51]. Следует
отметить, что любовь к переосмыслению популярных, а также детских песен являлась одним из любимых приемов и А.
Галича. Сравним песню Кима с шутливо-пародийным стихотворением Галича «Чехарда с буквами»: «В Колокольном
переулке жили-были А, И, Б», буквы впоследствии «забрали», «А – пропало навсегда, / Б – пропало навсегда, В – пропало
навсегда» [6, с. 104]. Очевидно, что поэты говорят об одном и том же – о трагической картине советского времени, когда
гибли невинные беспомощные перед властями люди.
В песне «Адвокатский вальс», характеризуя правосудие во времена «застоя», поэт перефразирует фразеологизмы и
крылатые фразы «луч света в темном царстве» («луч света в кромешной ночи») и «шить белыми нитками» («белые нитки
видать») [9, с. 87]. В песне «Разговор скептиков и циников» используются параллелизм: поговорка «Тише едешь – дальше будешь» в сочетании с игрой слов – «Не обманешь – не продашь». Помимо этого, мы находим трансформированную
цитату из гимна Российской Империи «Боже, царя храни!»: «Боже, ЦК храни!» [9, с. 64]. В песне-письме «ЦК КПСС
от отдельных представителей некоторой интеллигенции приватное письмо» Ю. Ким использует измененный припев из
советской песенки про геологов из кинофильма «Испытание верности»: «Пишите нам, пишите по новым адресам»: «Пишите нам, пишите,/ А мы прочтем, прочтем!.. / И снова перечтем, / И сами все напишем, / И вышлем, и пошлем» [9, с. 66].
Любовная лирика Ю. Кима также полна аллюзий, цитат и перекличек с классиками. Находясь на Камчатке и не имея
возможности поехать к любимой, Ким пишет стихотворение, в котором полностью цитирует первые строки «Узника»
Лермонтова: «Отворите мне темницу, / Дайте мне сиянье дня, / Черноглазую девицу, / Черногривого коня». Непосредственная цитата, примененная Кимом, подчеркивает огромное желание вырваться на свободу. Ким чувствует себя заключенным, ведь он хочет приехать к своей невесте в Москву, не откладывая свое счастье ни на минуту: «Отворите мне темницу! / Дайте мне сиянье дня! / Белокаменну столицу! / Черноглазую девицу! / Ведь она там ждет меня!» [11, с. 132-133].
Спустя много лет Ким признается супруге в любви в стилизованном под «Я вас любил» стихотворении «Я вас люблю». В
отличие от Пушкина поэт употребляет настоящее время. Перефразируя слова классика, автор сравнивает любовь Ирины
со своими песнями, без которых его жизнь была бы невозможной и бессмысленной: «Я тем живу, что песни сочиняю, / И
тем живу, что вами я любим» [9, с. 158].
Диалог интертекстов встречается и в дневниковой прозе автора. Например, в очерке «Трус. Записки из полумертвого
дома», написанном в связи с делом А. Д. Сахарова, очевидна перекличка очерка Кима с романом Достоевского «Записки
из Мертвого дома». Для Кима полумертвый дом, в котором находится сам автор и вся страна, является чем-то средним
между каторгой и свободой, ведь при «кажущейся вседозволенности» «переход из чистенькой московской квартиры в
медвежью каторжную нору по-прежнему краток» [9, с. 340]. Писатель, повторяясь за оригиналом, упоминает «внезапные
обыски», при которых «отбиралось все запрещенное» [8, с. 220]: «Каждую минуту ОНИ могут войти сюда» [9, с. 337].
Ким, как и Достоевский («против внутренних уставов и принятых обычаев острога никто не смел восставать, все подчинялись»), обвиняет себя и окружение в трусости, в бесконечном непреодолимом страхе перед властью [8, с. 214].
Драматургические произведения Юлия Кима большей частью являются инсценизациями классических произведений, поэтому автор часто прибегает к элементам интертекстуальности, «играя» с оригинальными текстами. В числе своих самых любимых драматургических произведений Ю.Ким называет пьесу «Патруль» по мотивам «Двенадцати» Блока. Основное отличие
«Патруля» от оригинала – восприятие революции авторами. Блок видел в ней потенциал для создания нового общества. Ким
в дисгармонии гражданской войны, которую автор оригинала стремился сделать гармоничной, слышал только какофонию.
Несмотря на разницу двух произведений, между ними можно найти много общего не только в сюжете, но и в тексте.
Например, Ким заимствует сюжетную линию любовного треугольника (Петька – Катька – Ванька), которая заканчивается
гибелью героини. В «Патруле» изображается конфликтная ситуация между белым солдатом и матросом, возлюбленным
Катьки, которого она впоследствии оставляет за то, что тот убил белогвардейца.
Вместе с тем Ким, как и Блок, придает большое значение контрасту, начиная свое произведение, так же как и оригинальное: «Черный вечер. Белый снег». Поэмы заканчиваются встречей «палачей» и Иисуса Христа. Однако у авторов этот
образ имеет различные значения: для Кима – это возмездие, кара красноармейцам за грехи (многочисленные убийства,
ограбления церквей), спасение, которое Старуха в отчаянии призвала: «Приди, Господи, приди! / Протяни руку светлую!»
[10, c. 67]. Автор осуждает патруль, а вместе с ним и революцию, описывая состояние людей, стоящих перед Судом: «И
вот стоят они – лицом к лицу с Господом: в гневе, в тоске, в страхе, в надежде. Не в силах покаяться» [10, с. 68]. Образ
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Иисуса в «Двенадцати» неоднозначен. Христос противопоставляется псу-волку, который гонится за патрулем. Иисус поддерживает революцию, воплощая гармонию и простоту, к которой стремятся герои. Блок сравнивает Христа с псом: «Он
совсем не такой: маленький, согнулся как пес сзади» [4, с. 453].
Второстепенные герои в «Патруле» перекликаются с оригиналом: писатель-вития у Блока – Поэт у Кима, Старуха у
обоих авторов, коллективный собирательный образ – Двенадцать и Патруль, единственным персонифицированным образом в котором является Петька, хотя упоминается мельком еще один большевик (Андрюха у Блока, Парень – у Кима). В
обеих поэмах можно услышать многоголосье народа, который повторяет: «Погибла, Россия, погибла».
Позаимствовав содержание произведений Пушкина, Ю. Ким пишет сказку «Русалка на ветвях». Поэтическая смелость уводит автора от обычной стилизации, имитирования или оснащения оригинального сюжета песенными текстами.
В произведении знакомые сюжеты меняются, а в известных персонажах раскрываются новые грани. Поэт смешивает
оригинальные тексты и героев: Ученый Кот, Леший, Баба Яга, Черномор, Русалочка, Королевич, Царь-Девица, Бурый
Волк, Грозный Царь, Царь Кощей. Главный герой по дороге к спящей Русалке на коралловых ветвях встречает Лешего,
двух Черноморов и Кота ученого. Полупародийный сюжет перемешан: красавицу поэт не поцелует, поэтому девушку разбудит ее отец Черномор. У Кима вещий Олег собирается не «отмстить неразумным хозарам» [12, c. 106], а идет «в поход
за русалкой прекрасной» [10, c. 385]. В словах Хора слышно явное заимствование из стихотворения Пушкина «Зимняя
дорога»: «Что-то слышится такое / Непонятное пока: / То ль разгулье удалое, / То ль сердечная тоска…» [10, c. 373].
В напутственном слове для главного героя, которое начинается с цитаты «Вставай, поэт! И виждь, и внемли!», очевидна тематическая соотнесенность с «Пророком» Пушкина. Ким, как и его предшественник, показал свое представление о миссии поэта, однако их взгляды значительно отличались. Стихотворение Пушкина, написанное после восстания
декабристов, было воспринято обществом как политический демарш, а призванием поэта, по мнению классика, являлось
«глаголом жечь сердца людей» [12, с. 339]. Ким же подчеркивает свою пацифистскую позицию, отмечая, что творчество
поэта важно само по себе «для звуков сладких и молитв и вдохновенья», а «не для корысти, не для битв» [10, с. 434].
В пьесе «Сказка Арденского леса» Ким перефразирует знаменитое утверждение Шекспира о том, как театр связан с
настоящей жизнью человека: «К чему играть спектакли, / Когда весь мир – театр / И все мы в нем – актеры?» [9, с. 165]. В
то время как Шекспир говорит о ролях, которые человек играет на протяжении своей жизни, начиная с ребенка и заканчивая стариком, Ким имеет ввиду социальные и общественные роли.
В музыкальной притче «Еврей Апелла» по мотивам фрагмента из романа Л. Фейхтвангера «Иудейская война» Ким
вольно переводит Псалом 136 из Псалтыри [3, c. 591] – печальную песнь евреев, которых изгнали из Израиля в Вавилон
(в иудейской версии Библии соответствует Псалму 137). Сравним с оригиналом: стих I «При реках Вавилона, там сидели
мы и плакали, когда вспоминали о Сионе» соответствует строке Кима: «Там, возле рек вавилонских, / Как мы сидели и
плакали» [9, c. 231]. Строка стиха II «На вербах, посреди его, повесили мы наши арфы» отвечает «Там, над плавучею
ивой, / Арфы свои изломали мы, / Струны свои изодрали мы…» Кима [9, c. 231]. Несколько значительнее отличия между
стихом III «Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши – веселья: «пропойте нам из песней
Сионских»» и «К нам приходили смеяться: / «Что вы сидите и плачете? / Что не поете и пляшете?»» [9, c. 231], однако
непременно слышна главная мысль оригинала. Стих IV «Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» отдаленно перекликается со строкой «Там, возле рек вавилонских, / Нет нам покоя и радости» [9, c. 231]. Поэт перефразирует стихи
V, VI, IX «Если я забуду тебя, Иерусалим, – пусть отсохнет десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если я не
буду помнить тебя… Блажен тот, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень» в рефрене «Жив я единственной
памятью. Пусть задохнусь и ослепну, / Если забуду когда-нибудь / Камни, объятые пламенем, / Белые камни твои» [9,
c. 231]. Несмотря на явные заимствования, цитирование и переклички с оригиналом, новая версия Кима является свежей
поэтической интерпретацией библейского текста, адаптированной и актуальной для современной аудитории.
Таким образом, изучив многочисленные поэтические, драматургические и прозаические произведения Юлия Кима,
можно прийти к выводу, что для автора интертекстуальность является особым средством выразительности, которое подчеркивает особый художественный талант поэта и писателя. Ким мастерски вводит героев, аллюзии, крылатые фразы,
цитаты из оригиналов в свой текст так, что они приобретает новые очертания и смысл.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРІВ К. С. ЛЬЮЇСА
У статті розглядаються підходи до вивчення, трактування та інтерпретації творів К. С. Льюїса у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві. Виділено основні шляхи дослідницької думки та напрямки вивчення як
художньої, так і теоретичної спадщини видатного англійського письменника.
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FEATURES OF THE STUDY AND INTERPRETATION OF WORKS BY C.S.LEWIS
The article deals with approaches to the study and interpretation of C.S. Lewis’s works in home and foreign literary criticism. It is noted that none of the known critical works devoted to the analysis of of C.S. Lewis’s works does not carry negative
connotations, but over all the works of the writer tends theologian its authority, which in turn determines the dominant of
Christian perspective in the study of the writer’s works.
The article highlights the main ways of research directions in the study as a iterary and theoretical heritage of the famous
English writer. Among the most important studies of C.S. Lewis’s works are highlighted the monographs by P. Shekel, K.
Kilby, K.Lindskug, K. Manlou, L. Adey etc.
The article emphasizes that the majority of critics evaluated C.S. Lewis as the voice of eternal doctrines of Christianity
and the creator of myths, believing that his theological works such as «Mere Christianity» are more valuable than his literary
works. This, in turn, often led to the evaluation of implicitness of his works not analysis.
The study led to the following conclusions: 1) the subject and nature of research greatly influenced by the personality of
the writer, 2) the critical works’ authors avoided analyzing aspects of the poetic works, 3) Lewis’s works remain outside of
genre affiliation or it is very simplistic determined 4) many researchers are paying insufficient attention to the actual genesis
of the genre C.S. Lewis’s works.
Keywords: Christian perspective, genre traits, the phenomenon of Christian fantasy, style, interpretation, allegorical
motifs, «Lewis’s trillema.».
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ К. С. ЛЬЮИСА
В статье рассматриваются подходы к изучению, трактовке и интерпретации произведений К. С. Льюиса в
отечественном и зарубежном литературоведении. Выделены основные пути исследовательской мысли и направления изучения как художественного, так и теоретического наследия выдающегося английского писателя.
Ключевые слова: христианская проблематика, жанровые черты, феномен христианского фэнтези, стиль, интерпретация, аллегорические мотивы, «триллема Льюиса».

Целью данной статьи является исследование особенностей интерпретации произведений одного из виднейших представителей христианского фэнтези ХХ столетия английского писателя К. С. Льюиса.
Ни одна из известных критических работ, посвящённых анализу произведений К. С. Льюиса, не несёт негативного оттенка. После его смерти в 1963 году появилось огромное количество статей и книг, посвящённых его творчеству.
Однако над всем творчеством К. С. Льюиса довлеет авторитет теолога. Исследование поэтики, принципов построения
художественного текста имеет второстепенное значение, в то время как христианская проблематика его повестей и романов занимают первое место. Проблемы жанра и поэтики трактуются без необходимого методологического обоснования.
Исследователи определяют жанр, исходя из религиозной направленности произведения, либо это «притча», либо данный
аспект не анализируется. Данная тенденция проявляется уже в заголовках, где почти в обязательном порядке будут фигурировать слова «христианский» или «вера». В качестве примера можно привести следующие работы. «Христианский мир
К. С. Льюиса» К. Килби (1965) [6], «К. С. Льюис: защитник веры» Р. Каннингема (1967) [4].
В зарубежном литературоведении критические работы, посвящённые творческому наследию К. С. Льюиса условно
можно разделить на биографические; работы, посвящённые общему исследованию творчества, включая художественные
и теологические произведения, эссе, письма; исследующие религиозные и философские взгляды писателя; литературнокритические работы самого автора; поэзию писателя; отдельно посвящённые «Хроникам Нарнии», «Космической трилогии», роману «Пока мы лиц не обрели».
Среди многоаспектных монографий, посвящённых анализу творчества исследуемого автора, мы остановимся на наиболее значимых работах. В этой связи необходимо отметить работы П. Шекеля. В своих трудах «Стремление к форме:
эссе о художественных произведениях К. С. Льюиса» (1977), «Мир и истории К. С. Льюиса» (1991), «Воображение и
искусство К.С. Льюиса: путешествие в Нарнию и к другим мирам» (2002), «Дорога в Нарнию: путеводитель читателя»
(2005), он исследует творчество К. С. Льюиса прежде всего как религиозного писателя, поэта, романиста, литературного
критика, автора детской литературы, анализирует его жизненные взгляды, философию. Необходимо отметить попытку
критика проникнуть в суть творческого воображения, критической мысли и мастерства К. С. Льюиса как художника и
теоретика, а не только как христианского апологета. Наиболее полно им были исследованы «Хроники Нарнии», «Космическая трилогия», «Великий развод» и роман «Пока мы лиц не обрели». Однако, анализ художественного творчества во
многом сводился к комментариям и пересказу произведений исследуемого автора.
К. Килби, посвятивший свои исследования творчеству Дж. Р. Р. Толкина, также написал ряд фундаментальны работ,
как анализирующих творчество К. С. Льюиса, так и сравнительной характеристике творчества обоих авторов фэнтези.
Его исследования художественных произведений К.С. Льюиса, как и исследования ряда других критиков, прежде всего,
опираются на теологические работы писателя, которым критик вначале отдавал предпочтение, разбору некоторых из них,
ровно, как и основным художественным произведениям, посвящена работа «Образы спасения в беллетристике К. С. Льюиса». Каждая глава данной работы разделена на две секции, одна из которых состоит из сжатого пересказа произведения,
а вторая проводит параллели между сюжетом и проблематикой данных произведений и христианской жизнью и верой.
Однако, в данной работе отмечается узкая направленность аспектов исследования, образы главных героев трактуются
однобоко. Так главная героиня романа «Пока мы лиц не обрели» в своём отношении к Психее сравнивается с Нелюдем из
«Космической трилогии», который воплощает в себе черты Дьявола; проведение аналогий с отдельными местами Библии
не всегда совпадает с проблематикой произведения.
Ещё одним из известных фундаментальных исследователей творчества К. С. Льюиса является автор его полной биографии К. Линдскуг. Её работы «Свет Шедоулендс: защищая К. С. Льюиса»(1994) «Мистификация К. С. Льюиса» написаны после бесед и консультаций с К. Килби, деканом американского общества изучения творчества К. С. Льюиса, который
рекомендовал исследовательнице открывать всё больше и больше в жизни и творчестве этого замечательного писателя,
а также встреч с самим К. С. Льюисом. Благодаря её исследованиям стали более ясными многие факты биографии К.С.
Льюиса, которые напрямую были связаны с его творческим наследием. Во многом её заслуга состоит в том, что данная
исследовательница популяризировала творчество К. С. Льюиса среди американских читателей.
Ряд монографий прослеживают истоки творческой манеры К. С. Льюиса. К. Манлоу в исследовании «Христианское
фэнтези от 1200 до настоящего времени», анализируя феномен христианского фэнтези, отмечает ряд основополагающих
жанровых черт фэнтези, однако, аспект использования и трансформации их в произведениях К. С. Льюиса и других авторов, писавших в жанре фэнтези, автором освещён недостаточно. В работе Л. Адея «К. С. Льюис: писатель, мечтатель
и наставник» проводятся параллели между художественными произведениями данного автора и «Потерянным раем» и
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«Королевой Фей», отмечается сходность аллегорических мотивов Льюиса, Данте и Спенсера. Однако, для данного критика немаловажным является факт потери в детстве писателем своей матери, что по его мнению также отразилось на
творческих идеях писателя. На этом основании критик ставит К. С. Льюиса в ряд таких писателей как Г. Водсворт и
С. Моэм. Однако, за внешним сходством автор утрачивает своеобразие творческой манеры К. С. Льюиса, воплощённой
в произведениях христианского фэнтези. Данную идею мы можем проследить в некоторых биографических работах и
статьях, посвящённых отдельным аспектам творчества К. С. Льюиса (Д. Кинг, Л. Маркос, А. Николи). «Литературное
наследство К. С. Льюиса» Ч. Уолша (1979); (Chad Walsh «The Literary Legacy of C. S. Lewis») анализирует немаловажные
проблемы, затрагиваемые в произведениях различных жанров: тему смерти и возрождения, квест души к самопознанию.
Большинство критиков оценивали К. С. Льюиса как выразителя вечных доктрин христианства или создателя мифов,
полагая, что его теологические труды, такие как «Просто Христианство», имеют большую ценность, чем его художественные произведения. Первые критики Р. Рейли, Ч. Уолш оценивали его произведения имплицитно. Многие, по словам
Д. Мэйерс, «чаще пересказывали, чем анализировали его произведения».
Исследования религиозных и философских аспектов творчества К. С. Льюиса составляют довольно обширный материал среди критических работ зарубежных авторов. Одной из главных тем обсуждения является так называемая «триллема Льюиса». Опираясь на работу К. С. Льюиса «Просто христианство», критики полагают, что в ней автор бросил вызов
всё более и более популярному представлению, что Иисус, хотя и являлся великим моральным учителем, не был Богом. Данный тезис К. С. Льюис не изобретал, но развил и популяризировал. Он использовался христианским апологетом
Д. МакДоуэлом в его книге «Больше Чем Плотник» (2001), и несмотря на то, что он широко использовался в христианской апологетической литературе, но был проигнорирован профессиональными богословами и библейскими учёными и
расценён некоторыми как пример ложной дилеммы. Христианская апологетика К. С. Льюиса, и данный аргумент в частности критиковал философ Дж. Беверслуис (как небрежный и теологически ненадёжный), Д. Хик, англиканский епископ
Н. Райт. Однако, несмотря на замечания о теоретической слабости теологических работ К. С. Льюиса, большинством была
отмечена его практическая польза в популяризации христианских идей (цикл радиобесед во время второй мировой войны)
в тяжёлые годы стран западной Европы и Америки.
Среди фундаментальных исследований, посвящённых анализу романа «Пока мы лиц не обрели», можно перечислить
монографии П. Шекеля «Разум и воображение у К. С. Льюиса: изучение «Пока мы лиц не обрели»»; Д. Мэйерс «С непокрытым лицом. Путеводитель по последнему роману К. С. Льюиса», «К. С. Льюис в контексте»; Х. Минеко «Воображаемый мир К. С. Льюиса»; К. Линдскуг «К. С. Льюис, просто христианин».
Ряд работ посвящены исследованию отдельных аспектов романа «Пока мы лиц не обрели», таких как: поиску христианских мотивов в романе «Пока мы лиц не обрели» (М. Доналдсон [5], К. Манлоу [7]), а также сопоставлению философии
Аристотеля, Платона и христианства (Л. Холиер), приходу главной героини Оруаль к христианству (К. Мурман [8], Р. Партил), взаимоотношениям человека с богом (Л. Пейн), конфликту научного рационализма и веры (К. Килби [6]), параллелям
грехопадения Оруаль и Адама и Евы (Т. Браун), сравнительной характеристике Льюиса и Оруаль (В. Хупер), сравнению Греции и Глома (Э. Грэхем), исследованию женских архетипов (Р. Харриес), подробному изложению мифа о Купидоне и Психее
(Д. Свон), отнесению романа «Пока мы лиц не обрели» к категории ромна-мифа (Л. Хантер), проведению параллелей между женой
К. С. Льюиса Джой Девидман и Оруаль (Л. Одей [1]). Сравнительной характеристике творчества К. С. Льюиса и других авторов, писавших в жанре фэнтези, посвящены работы таких учёных, как: Л. Одей [1], Р. Джексон, Х. Гарднер, К. Килби [6],
Л. Маркос, Г. Мейлаендер, М. Мертц, Р. Рейли, Л. Росси, А. Свинфен. Выпущены биографии К. С. Льюиса, в том числе и подготовленная его братом, следующими авторами: Х. Карпентер [3], Д. Р. Кристофер, Р. Грин, В. Хупер, К. Линдскуг, Б. Эдвардс.
Наибольшее количество критических работ посвящены «Хроникам Нарнии». Многие из них являются путеводителями по Нарнии, снабжённые картами и фотографиями из одноимённого фильма, пользовавшегося огромной популярностью. Большинство работ посвящены анализу фигуры Аслана в контексте христианской веры, жанра фэнтези и мифа,
рассмотрению феномена авторского воображения, трактовке библейских ссылок (К. Битц [2], Ш. Кофэй, К. Дитчфилд,
А. Джейкобс, К. Филмер, М. Доналдсон, В. Никербокер. Более детальному анализу произведения посвящены работы
П. Шекеля [10], К. Манлоу [7], Дж. Лобделл.
Гораздо меньше критических работ исследуют «Космическую трилогию». Тематика их исследований посвящена в
основном христианским аспектам: проблемам зла, потере души, духовному паломничеству, в том числе собственному
духовному паломничеству К. С. Льюиса. Жанр трилогии определялся также неоднозначно и рассматривался как научная
фантастика, анти-утопия, фэнтези. Д. Даунинг полагал, что «За пределами безмолвной планеты» является космическим
путешествием; «Переландра» – фантазией о Рае, а «Мерзейшая мощь» – сатирой на научное сообщество и мир университетской науки. По мнению критика, данные произведения дали К.С. Льюису возможность представить христианские
доктрины в новом образном контексте, чтобы возвратить страх и величие средневекового мира и предложить его собственные размышления о природе добра и зла. Критики (К. Килби [6], Д. Лиминг, Э. Рабкин)также отмечали сложную сеть
намёков трилогии, воедино связывая данное произведение, отдельные аспекты биографии автора и его теологические
работы, такие как «Настигнут радостью» и «Аллегория любви».
Отечественные исследования составляют лишь несколько небольших статей Н. Трауберг, А. Архиповой, А. В. Бушняк, С. Л. Кошелева, С. С. Аверинцева, Н. Н. Мамаевой, диакона А. Кураева, епископа Диоклийского Каллиста, использовавшие в основном для анализа лишь отдельные аспекты «Хроник Нарнии» и «Космической трилогии».
Таким образом, можно сделать несколько выводов из краткого анализа основных тенденций, свойственных подходам к интерпретации произведений К. С. Льюиса. Во-первых, на объект и характер исследования значительное влияние
оказывает личность самого писателя. Во-вторых, авторы критических работ избегают анализа аспектов поэтики художественных произведений. В-третьих, за скобками остаётся их жанровая принадлежность, или же она определяется весьма
упрощённо. Кроме того, практически все исследователи уделяют недостаточное внимание собственно генезису жанров
в творчестве К. С. Льюиса. А соответственно до конца не раскрытым остаётся вопрос и о предшественниках писателя.
В планах автора продолжение работы над исследованием творческого своеобразия произведений К. С. Льюиса и специфики их интерпретации в современной науке.
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СЕМІОТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБРАЗІВ-СИМВОЛІВ
І ЗНАКІВ-СИМВОЛІВ У ТЕКСТАХ МИКОЛАЇВСЬКИХ ПОЕТІВ
У статті висвітлено змістову сутність понять «образ-символ» і «знак-символ», наведено перелік подібних і
відмінних рис цих феноменів, а також описано процес переходу образу-символу в знак-символ на матеріалах творів
миколаївських поетів.
Ключові слова: образ-символ, знак-символ, поетичний твір, семіотична трансформація.
Semiotic transformations of images-symbols and signs-symbols in poetic texts
In article definitions of the concepts «image-symbol» and «sign-symbol» are given, the place and a role of indexes in
semiotics system of poetic texts in general and poesy by М. Boychenko, D. Kremin, B. Mozolevskiy in particular are defined.
The author gives the list of similar and distinctive features of these phenomena and describes the transition of the image of
the symbol in the symbol-the symbol on the material of works by the Mykolaiv poets. The author pays attention to the third
level functioning of signs in semiotics system, proves a role of pragmatic for interpretation of the contents, a form and idea
of the author’s text.
On the basis of properties of signs-symbols which were marked out by Ch. Pearce, the analysed poems recorded two types
of semiotic transformations – syntagmatic and paradigmatic. Mechanisms of the first type are addition and destruction, and
of the second type are substitution and transposition.
The author defines forms of lexical and morphological representation of signs indexes in each subsystem that promotes
effective lingvosemyotics reading of poetic works.
Key words: image-symbol, sign-symbol, poetic work, semiotic transformation.
Семиотические трансформации образов-символов и знаков-символов в поэтических текстах
В статье освещена содержательная сущность понятий «образ-символ» и «знак-символ», подан перечень схожих и отличительных признаков этих феноменов, а также описан процесс перехода образа-символа в знак-символ
на материалах произведений николаевских поэтов.
Ключевые слова: образ-символ, знак-символ, поэтическое произведение, семиотическая трансформация.

Вивчення проблеми образності мови, а також її складових елементів – звуків, слів, речень, розпочалося ще в античні
часи, про що свідчать розроблені концепції Платона, Аристотеля, Плотіна, Філона та Климента Олександрійських. Але
дослідження в цьому руслі тривають і сьогодні, бо й досі є значна кількість невирішених питань. До них належать проблема міждисциплінарного статусу цього поняття, необхідність встановлення дво- чи трипланового компонентного складу
образу, а також зв’язок образу із семіотичними знаками. Причому останнє перейшло в розряд проблеми, по-перше, завдяки працям М. Бахтіна, Ю. Борєва, Г. Гачева, М. Гіршмана, М. Епштейна, В. Кожинова, О. Лосєва, Н. Науменко, П. Палієвського, В. Переверзєва, Г. Поспєлова, І. Роднянської, М. Шкуропат, які частково торкалися цього питання, а по-друге,
через відмову науковців від формального опису мовних явищ та переходу до функціональної парадигми розвитку лінгвістики в цілому та її окремих галузей. До того ж, починають з’являтися й нові напрями пошуку, серед яких комунікативний
підхід є домінантним. Звичайно, встановлення зв’язку образів та знаків через призму різноманітних культурологічних та
прагматичних чинників, що дають інформацію про тип свідомості, особливості культурної спільноти, в межах якої перебуває мовець, і його власні ціннісні орієнтації, сприяє визначенню ознак взаємодії та нерозривної єдності формального та
змістового вираження одиниць мови. У зв’язку з цим аналіз текстів українських поетичних творів, що полягає у виявленні
образів та знаків, передусім символічного змісту, засвідчує актуальність цієї проблематики. Саме в новій комбінаториці
поглядів і спробі описати семіотичні механізми набуття одними знаками властивостей інших визначається новизна статті,
мету якої вбачаємо в установленні типів семіотичних трансформацій образів-символів та знаків-символів, виявлених у
поетичних текстах таких авторів, як В. Бойченко, Д. Кремінь, Б. Мозолевський.
Для визначення спільних і подібних ознак образів-символів і знаків-символів першочергово необхідно з’ясувати значеннєву сутність цих синтетичних понять.
Образ є не тільки складним і суперечливим явищем, а й міжгалузевим. Цим терміном послуговуються літературознавці, культурологи і, звичайно, лінгвісти. Через це існує чимало недотичних одна до одної дефініцій терміну «образ»
– «матеріальна субстанція, що існує для зберігання божественного одкровення й передачі його на рівень емпіричного
буття» (Діонісій Ареопагіт), «зразок» (Іоанн Дамаскін), «мовна фігура» (Георгій Хіровоско) [10, с. 4]; «зовнішній вигляд
предмета; конкретно-чуттєва форма відображення дійсності; зображення одного явища через інше шляхом використання
стилістичних прийомів; тип персонажа, створеного письменником (поетом) у літературно-художньому творі; відображення у свідомості явищ об’єктивної реальності; обличчя; картина чи ікона» [2, с. 561]. Всі ці думки пізніше лягли в основу поняття «образ-символ», перше трактування якого здійснив О. Потебня: «… образ може водночас бути й символом,
… розмежовував ці поняття, підкреслюючи одну з властивостей образу бути символічним, тобто бути умовним знаком
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певного значення. Іншими словами: кожен образ, як правило, – символічний, але не кожен символ здатен бути художнім
образом» [5]. Така позиція була розвинута та розширена С. Аверинцевим, на думку якого, «символ можна трактувати як
«розпізнавальну прикмету» образу, взятого в аспекті його знаковості. Всякий символ … є образом, але якщо категорія
образу «передбачає предметну тотожність самому собі», то категорія символу акцентує інший бік, а сааме вихід образу за
свої власні межі. При цьому образ і глибинний смисл можуть розумітися як два полюси символу, що не можуть існувати
одне без одного…» [цит. за 7]. Наведені твердження є інтеграцію герменевтичного та семіотичного підходів до пояснення
сутності поняття. З лінгвістичної точки зору символ-образ на сьогодні, як ми вважаємо, найточніше пояснила Т. Горчак.
За її словами, образ-символ – це органічне поєднання образності та знаковості, що виявляються різною мірою залежно від
типу опредметнених знань. Він завжди співвідноситься із загальною ідеєю тексту, об’єктивуючи його концепти [3, с. 41].
Не менш вагомими є погляди І. Арнольд, В. Кононенка та І. Солоділової.
Представлені трактування образу-символу до деякої міри ґрунтуються на феномені символу як такого. Це підтверджують гуманітарні студії минувшини та сьогодення, в яких символ вважався «знаком, проте йому притаманна міфологічна
або релігійна основа і філософська багатозначність: у символі розгортається згорнутий у ньому смисловий зміст; ним насичене ритуальне життя релігій; він є свідомо створеним повідомленням культури, наділеним безкінечною перспективою
інтерпретації» [1, с. 10]. Суто семіотичне пояснення символу надав Ч. Пірс, під яким дослідник розумів «репрезентатем,
репрезентативний характер якого полягає саме в тому, що він є правилом, що визначає інтерпретанту» [8, с. 212]. Дещо
конкретніші визначення згодом запропонували О. Селіванова та В. Шкуркіна, проте суттєвих відмінностей із концепцією
Ч. Пірса ми не виявили.
Образ може переростати у символ. Про це говорить М. Шкуропат у своїй дисертаційній праці, зазначаючи, що «образ, у першу чергу, зображальний і не має зображальних обмежень, але чим яскравіше образотворчі засоби, тим менш
образ тяжіє до символу. Унікальна духовно-естетична цінність і особливість образу полягають у знайденій рівновазі зображального потенціалу й символічної сутності» [10, с. 7]. Це свідчить, що в певних комунікативних ситуацій ці поняття
є абсолютно тотожними, а в деяких, навпаки, – рівнозначність стає неприпустимою.
Опрацювання чималої кількості дефініцій понять «образ-символ» і «знак-символ» дозволило визначити їх подібні та
диференційні ознаки, перелік яких наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Образ-символ і знак-символ: подібне та відмінне
Тип символу
Образний символ
Знаковий символ
Ознаки

Спільні ознаки

Диференційні ознаки

Знакова ґенеза.
Мовна репрезентація.
Емотивність.
Аксіологічність.
Інтенційність.
Апперцепційність.
Є способом відображення зовнішнього
світу у свідомості людини.
Формує мовну картину світу.
Рівноправність вихідного значення.
Семіотична динамічність.

Є способом осмислення та передачі реалій зовнішнього світу в мовних кодах.
Формує ідіостиль.
Контекстуальна залежність в інтерпретації смислу.
Семіотична статичність.

Власне остання диференційна ознака, пов’язана з динамічністю чи статичністю знакової організації символів, і лежить
в основі семіотичної трансформації від образу до знака, тобто, на нашу думку, еволюція динамічного образу в певній
ситуації поступового втрачає свою «мовну активність», набуває широкого поширення, починає вживатися з тексту в
текст, а тому переростає в статичний символічний знак. Це також відбувається тоді, коли мовцем відкидаються «вимоги
якості уподібнення та призводить до значної втрати його схожості з об’єктами відображуваної дійсності. В умовах частого
звернення до такого образу схожість втрачає свою актуальність. Образна модель стає значною мірою умовною. Високий
ступінь схожості призводить до появи знака» [4, с. 111–112]. Такий процес перетворення образу-символу на знак-символ
можемо простежити в поетичних текстах В. Бойченка, Д. Кременя, Б. Мозолевського. З цією метою зроблено вибірку,
кількісна наповненість якої складає більше 600 мовних одиниць. Шляхом аналізу семіотичного вираження цих одно- та
багаточленних лексем встановлено та подано опис кількох типів семіотичних трансформацій, а саме синтагматичних і
парадигматичних, що виявлені ще Н. Хомським та застосовані для семіотичного аналізу текстів Р. Бартом [9, с. 24].
У межах синтагматики образ-символ переростає в знак-символ за допомогою таких мовно-семіотичних операцій:
1. додавання – трансформаційний процес, за якого, на наше переконання, відбувається накладання ознак одного образу на інший, що сприймається аудиторією як єдиний знак-символ:
«А колись тут ловили поети,
Мов жар-птицю, вогненну строфу…» (Д. Кремінь) [6];
«Кожному зорить своя Ітака.
Кожному свій колір до лиця» (Б. Мозолевський) [там само].
Перший приклад показує, що додавання відбувається за допомогою порівняння та виявлення аналогічних ознак між
строфою та жар-птицею, на основі чого перша стає «вогненною». Другий приклад також є метафоричним, бо він представляє сполучення слів, де переважаючу семіотичну роль відіграє займенник «своя», через що під Ітакою розуміється
вже не острів в Іонічному морі, а батьківщина, в поняття якої кожна людина вкладає щось своє;
2. «знищення» – вид синтагматичної трансформації, під час якої процес осмислення образу втрачає свою «власність» і
знак-символ стає знаком широкого вживання. Яскраво це можна продемонструвати на прикладі топонімів і антропонімів,
що після вторинного використання перейшли до категорії загальновживаної лексики, тобто їх первинний денотативний
компонент зазнав знищення, проте вони не втратили власної конотації:
«Над Бугом і Дніпром віки стоять шатрищем,
І чути: мов стріла, запущена з небес» (В. Бойченко) [там само];
«Учора лише починав одіссею,
Сьогодні – вже берег, і круча, і зсув…» (В. Бойченко) [там само].
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Пояснимо, що спочатку «Шатрище» (перший приклад) позначало географічні об’єкти (село в Сумській області та
печеру у Воронезькій області), але порівняння років і віків із печерою змусило поета топонім зробити символічним знаком. У свою чергу, слово «Одіссея» спершу означало назву твору, але індивідуально-авторське осмислення тексту першоджерела повністю «знищило» це значення, і в наведеному контексті (другий приклад) під цим словом читач уже розуміє
подорож або взагалі плинність життя.
На парадигматичному рівні семіотичного аналізу К. Скрипник пропонує виділяти також два способи цього типу
трансформацій – підстановки та транспозиції [9, с. 24]:
1) підстановка – процес, у результаті якого замість образу-символу підставляється знак будь-якого типу, проте інтерпретується це злиття як суто символічне. Це засвідчують такі приклади:
«І що таке життя поета?
Одна прощальна сигарета» (Д. Кремінь) [6];
«Спить-сія твоя легка рука.
Ніч зависла – синя пелерина» (В. Бойченко) [там само].
Запропоновані приклади вказують, що процес підстановки відбувається як своєрідний метафоричний перехід.
2) транспозиція – процес, унаслідок якого відбувається перестановка елементів бінарних опозицій, наприклад: «чоловіче / жіноче», «людське / нелюдське», «добре / погане», «світле / темне», «радісне / сумне» тощо [9, с. 24]. Наприклад:
«Барвінку лепет і троянд очища –
Немов сторожа, не посмертна тінь» (Д. Кремінь);
«Хрущав граніт на щелепах дробарки.
Спливав Печерськ у банях-цибухах» (Б. Мозолевський).
Ці приклади свідчать про те, що транспозитуватися можуть переважно метонімічні образи-символи.
Отже, осмислення сутності образу та символу, а також їхнє застосування в різних лінгвістичних і не тільки лінгвістичних сферах призвело до появи таких понять, як «обра-символ» і «знак-символ». Огляд наукових праць засвідчив, що
ці поняття не є тотожними, хоча й мають низку спільник ознак, вони більшою мірою є взаємозумовлювальними, причому
первинним є образ, а вторинним – знак. Визначені диференціальні властивості цих феноменів дали змогу проаналізувати
та пояснити типи семіотичних трансформацій, які зазнають мовні одиниці символічного характеру в текстах поетичних
творів В. Бойченка, Д. Кременя та Б. Мозолевського. Нами зроблено спробу дати більш розширене пояснення механізмам
уже раніше виокремлених типів семіотичних трансформацій – сигматичних (додавання та «знищення) й парадигматичних
(підстановка і транспозиція). Всі способи образно-знакового переходу проілюстровано відповідними прикладами.
У подальшому вважаємо, що необхідно дослідити cуто функціональний потенціал символічних знаків у поезіях вищезазначених авторів.
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РОЛЬ ПЕСТУШОК У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
Статтю присвячено дослідженню одного з жанрів дитячого фольклору – пестушки. Аналізуються лексичні особливості жанру, визначається вплив пестушки на формування мовної особистості дитини.
Ключові слова: дитячий фольклор, пестушка, мовна особистість, мовна картина світу.
THE ROLE OF PESTUSHKA IN THE FORMATION OF CHILDREN’S LINGUISTIC PERSONALITY
The article investigates one of the genres of children’s folklore – pestushkas. The lexical features of the genre are analyzes, the influence of pestushka on the formation of the children’s linguistic personality and its role in the process of learning
the native language is determined.
The problem of formation of linguistic personality is one of the most urgent problems of modern linguistic. It covers all
aspects of the language and is associated with other sciences: psychology, sociology, philosophy, and others. The object of
investigation in this case is a person and things, which surround it.
The works of children’s folklore differs with genres and stylistic originality, specific system of images and artistic means.
In the process of historical development in these works acquired certain content and form that best meet children’s ethics.
Each genre of children’s folklore has its own features, corresponds to a child’s age and implements specific objectives
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folk pedagogy. So, with the help of pestushka child records in his mind the objects and actions in the process of accumulation
of information about the world, start to get acquainted with the surrounding reality.
Pestushka is the small plot, which is formed in a simple spread or compound sentence. It accompanies the various steps
of the child. Pestushka is included in a child’s life from the very first months and accompanies him to the end of the first year.
It’s the verbal accompany of the exercises needed for health.
Kee words: children’s folklore, pestushka, linguistic personality, linguistic world-image.
РОЛЬ ПЕСТУШЕК В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Статья посвящена исследованию одного из жанров детского фольклора – пестушки. Анализируются лексические особенности данного жанра, определяется влияние пестушки на формировании языковой личности ребенка.
Ключевые слова: детский фольклор, пестушка, языковая личность, языковая картина мира.

Проблема становления языковой личности – одна из наиболее активно разрабатываемых проблем современной лингвистики, которая охватывает все аспекты языка и находится на стыке целого ряда наук: психологии, социологии, философии, лингвистики и др. Объектом исследования при этом выступает как сам человек, так и то, что его окружает. Как
невозможно изучать человека вне вербальной коммуникации, так невозможно познать язык, «не выйдя за его пределы и
не обратившись к его творцу, носителю, пользователю – к человеку с конкретной языковой личности» [3, с. 248].
Вышесказанное обусловливает актуальность нашего исследования, посвященного определению роли детского колыбельного фольклора в формировании языковой личности ребенка, выявлению его роли в процессе обучения родному языку.
Произведения детского фольклора отличаются жанровым и стилистическим своеобразием, специфичной системой
образов и художественных средств. В процессе исторического развития в этих произведениях выработались определенное содержание и форма, наиболее соответствующие детской этике, они стали основой в обучении ребенка родному языку
и передаче от поколения к поколению национально-культурных и морально-этических норм и традиций.
Основы современных подходов к изучению фольклорного материала формировались в исследованиях В. Я. Проппа,
Е. М. Мелетинского, Г. М. Акимова, В. П. Аникина. Язык фольклора изучали Т. В. Цивьян, И. В. Тубалова, Ю. А. Эмер,
С. Е. Никитина, С. Ю. Неклюдова, К. А. Богданова и др. Исследованием детского фольклора занимались М. П. Чередникова, М. В. Осорина, М. Ю. Новицкая.
Каждый жанр детского фольклора (пестушка, потешка, прибаутка, колыбельная, считалка и т.п.) имеет четко выраженные жанровые особенности, соответствует определенному возрасту ребенка и реализует конкретные задачи народной
педагогики.
Пестушка (от слова пестовать, то есть «нянчить, холить») – короткий стихотворный напев нянюшек и матерей, каким
они сопровождают действия ребёнка, которые он совершает в самом начале своей жизни. Впервые в отдельную жанр
пестушки выделила О. И. Капица [2], ее точку зрения поддержал В. П. Аникин [1]. С языковой точки зрения, они представляют собой небольшие (от 2 до 8 строк) тексты, включающие разного рода повторы (слов, строк, звуков). Как правило, это один небольшой сюжет, сформированный в простом распространенном или сложносочиненном предложении и
сопровождающий какое-либо действие ребенка.
Пестушки вводятся на начальном этапе в формирования языковой личности ребенка. Они входят в жизнь ребенка с
первых месяцев и сопровождают его, как правило, до конца первого года, т.е. они относятся к первому периоду онтогенеза – доречевому.
По мнению ученых, пестушки выполняют строго определенную бытовую функцию: они являются сводом приемов
физического воспитания, вербально оформляя физические упражнения, необходимые для здоровья, и являясь вспомогательным приемом напоминания матери, когда и как необходимо проделывать ту или иную процедуру и как дозировать
время [2; 4].
Главной особенностью жанра является его мажорность, так как, согласно требованиям народной педагогики, чтоб
воспитать здорового, любознательного человека, необходимо в часы бодрствования поддерживать в нем радостное настроение. Поставленные цели реализуются опосредованно через приятные ощущения от касания материнских рук при
массаже, свободного движения ручек и ножек, а также от общения с матерью: ее эмоциональное состояние (любовь,
ласка, нежность) является своеобразной «коммуникативной установкой» для ребенка (речь идет о каузаци, т.е. «внушении» малышу положительных эмоций, что в свою очередь придает коммуникации мелиоративный характер). Эти первые
впечатления фиксируются в памяти ребенка и формируют положительное отношение ко всему дальнейшему процессу
обучения.
В текстах пестушек отражаются все стороны быта и крестьянской семьи, что усиливает конкретно-познавательный
эффект и эмоциональность жанра. Номинируется только знакомое ребенку, только то, что можно подкрепить зрительно.
Тексты пестушек способствуют первичному знакомству с окружающим миром, несут информацию о нем; основная
нагрузка ложится на слово, и именно оно должно содержать экспрессию. Таким образом, с первых месяцев жизни ребенок
опосредованно вводится в мир трудовых процессов через представленные в текстах денотаты. В сознании ребенка формируется отношение к труду как к основной морально-этической ценности жизни.
Кроме того, в природе пестушек заложена эмоциональность, которая способствует активизации процесса овладения
ребенком родным языком.
Интонационно пестушки выдержаны в мажорных тонах. Тексты имеют положительную эмоциональную окраску, поскольку наполнены материнской любовью и нежностью.
Все тексты пестушек классифицируются по целевому назначению: массаж тела ребенка (Потягунюшки, порастунюшки, Поперек толстунюшки, А в ручки фатюнюшки, А в роток говорок, А в головку разумок; Вьюшки, вьюшки, Вьюшки-вью, Колотушки колочу, Приколачиваю.), обучение сознательному движению руками (Лунь плывет <…>, Уты полетели, На головку сели. Сели, сели посидели Да опять улетели), развитие опорно-двигательных функций (Тра-та-та,
тра-та-та! Вышла кошка за кота. Кот ходит по лавочке, Водит кошку за лапочки; Топы, топы по лавочке, Цапы, цапы
за лапочки; Скок-поскок, Сколочу мосток, Серебром замощу, Всех ребят пущу), утешение (У лисы болú, У волка болú, У
Николаши боль На березку лес улети; Не плачь, не плачь, детка, Прискачет к тебе белка, Принесет орешки, Для маминой
потешки.), стимулирование речевой деятельности (Ах, поет, поет Соловушка! Ах, поет, поет молоденький) и т.п.
Лексика пестушек четко ограничена: вербализуется только то, что окружает ребенка, что постоянно подкрепляется
зрительными образами. Память ребенка не перегружается лишними, недоступными для понимания абстрактными языковыми значениями. Чаще всего в текстах представлены следующие тематические группы слов:
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1) лексемы со значением родства: маменька, тятенька, бабушка, дедушка, брат (Батюшке – сажень! Матушке –
сажень! Братцу – сажень! Сестрице – сажень! А мне – долга, долга, долга; Петушок, петушок На поветку взлетел Трое
лапотков сплел И себе, и жене, и своячинке),
2) соматическая лексика: ручки, ножки, роток, голова-головка (Водичка, водичка, Умой мое личико – Чтоб глазки
блестели, Чтоб щечки горели, Чтоб смеялся роток, Чтоб кусался зубок; Топ, топ, топ, топ, Ходи-ходи ножкой Твердо
по дорожке);
3) названия животных и птиц (как домашних, так и диких): кот (кошка), собака; гусь, петушок; лошадка; волк, лиса;
лебедь, лунь, соловушка (Та-та-та, та-та-та, Вышла кошка за кота; Кот ходит по лавочке, Водит кошку за лапочки,
Топы-топы по лавочке, Цапы-цапы за лапочки; С гуся вода, С лебедя вода, С моего дитя – Вся худоба; Зайчик, ты зайчик,
Коротеньки ножки, Сафьянны сапожки!..);
4) названия растений: березка (У волка боли, У лисы боли, У Николаши боль На березку в лес улети);
5) названия природных реалий: гора, лес, река; 5) названия одежды: рубашечка, чеботок (Тяни холсты – На покроичку; Тяни холсты – На рубашечку; Петушок, петушок На поветку взлетел Трое лапотков сплел И себе, и жене, и своячинке; Зайчик, ты зайчик, Коротеньки ножки, Сафьянны сапожки!);
6) названия различных артефактов – строений, предметов обихода, кулинарных изделий и т.п.: избушка, поветка;
лавочка, столешничек, сковородка, молоток; лепешки, пирожок, каравай (Петушок, петушок На поветку взлетел…;
Мешу, мешу тесто, Есть в печи место, Пеку, пеку каравай! Головоньку – валяй, валяй! Трушки-потрушки, Пекла баба
ватрушки, Ватрушечки, Колобушечки).
Кроме того, в пестушках часто встречаются глаголы движения (ходить, лететь, плыть и т.п.); глаголы речевой деятельности (говорить, петь); лексемы, обозначающие процессы труда: мшить (избушку), ловить (рыбку), тянуть (холсты, чмроги), подковать (чеботок), плести (лапоток), месить (тесто), печь (каравай) и др.: – Ножки, ножки, Куда вы
бежите? – В лесок по мошок: Избушку мшить, Чтоб не холодно жить; Дыбки, дыбки! Шла баба по грибки, А дед по
опенки; Лиса по лесу ходила, Звонки песни выводила, Лиса лычки драла, Лиса лапотки сплела.
Семантическая насыщенность пестушек усиливается символикой образов: гусь – символ внимательности и предвидения; лебедь – символ чистоты, милосердия; вода – символ благословения Божьего и т.п.
Из лексических средств в пестушках чаще всего используются синонимия (Ах, поет, поет Соловушка! Ах, поет, поет
Молоденький; Молоденький, Хорошенький, Пригоженькой; А тпру, тпру, тпру! Не вари кашу круту, Вари жиденькую,
Вари мяконькую, Да молошненькую) и антонимия (Большие ноги шли по дороге – Маленькие ножки бежали по дорожке; А ту-ту-ту-ту! Не вари кашу круту, Вари жиденьку, Корми Митеньку). Антонимические связи слов лежат в основе
антитезы: У кошки боли, у собачки боли, у лошадки боли, А у Ванюшки не боли.
Усилению значимости слова, его экспрессивности в пестушках способствуют разнообразные повторы. В отличие от повторов в колыбельных, определяемых характером напева, в пестушках (которые в основном скандируются, а не поются) повторы представляют собой явление ритмическое, способствующее активному восприятию общей семантики текста, формированию лексического запаса, напр.: Куй, куй ковалек; Уты, уты, петушок; Стой дыбки, Стой дыбки; Пили, пили пила и др.
Уже в столь раннем возрасте ребенку предлагаются тексты, в которых заложены основы ассоциативного мышления и
мышления по аналогии: называется орган человеческого тела и его назначение (В ручки – фатунюшки, в ножки – ходунюшки, в роток – говорок, в головку – разумок); название животного и его характерного действия или признака (Петушок, петушок, Золотой гребешок, Маслена головушка, Шёлкова бородушка! Что ты рано встаёшь, Голосисто поёшь, Ване спать
не даёшь?); действия и его объекта (Лиса по лесу ходила, Звонки песни выводила, Лиса лычки драла, Лиса лапотки сплела;
Мешу, мешу тесто, Есть в печи место, Пеку, пеку каравай!); действия и места совершения (Большие ноги шли по дороге
– Маленькие ножки бежали по дорожке; Ехал мальчик маленький На лошадке каренькой – По ровненькой дорожке) и т.д.
Лексика пестушек конкретна, абстрактные понятия практически отсутствуют. Как известно, развитие словарного запаса человека шло от конкретного к абстрактному: сначала появились существительные, называющие реально воспринимаемые объекты, потом (отнюдь не скоро) – прилагательные и глаголы [5, с. 52].
Ребенок в своем освоении языка проходит тот же путь, что и все человечество: от конкретных предметов, обозначаемых существительными, к абстрактным понятиям [5]. В текстах анализируемых нами пестушек знаменательные части речи распределяются таким образом: имена существительные – 60%, глаголы – 28%, прилагательные – 8%, наречия – 3%, местоимения – 1%.
Такая статистика свидетельствует о том, что посредством пестушек ребенок фиксирует в своем сознании предметы и действия
в процессе накопления информации об окружающем мире. Описательная роль прилагательных на данном этапе сведена до
минимума, поскольку, как отмечал К.И. Чуковский, маленькие дети практически не воспринимают эпитетов [6, с. 52].
Слов, непосредственно обозначающих эмоции, в пестушках немного, однако эмоционально окрашенная лексика представлена широко (ножки, роток, петушок, соловушка, рубашечка, хорошенький, пригоженький и мн. др.). Негативно
окрашенная лексика в пестушках отсутствует. Это объясняется возрастными особенностями ребенка (его радостным отношением к миру) и обусловливается главным принципом колыбельного фольклора: все, что касается ребенка, положительно ориентировано.
Ребенок отличается от взрослых особым мировосприятием. Уникальность детской картины мира выражается в творческом преображении действительности благодаря воображению и фантазии, особой мифологичности детского мышления. Важнейшее место в процессах развития, обучения и воспитания принадлежит языковой картине мира, являющейся
базовой в структуре языковой личности. Посредством языковой картины мира, отраженной в текстах пестушек, ребенок
начинает свое знакомство с окружающей действительностью. Процесс этот сам по себе является позитивно окрашенным,
так как учитывает возрастные особенности ребенка, его интерес ко всему новому. Уже на начальном этапе развития подсознательное усвоение ребенком лексического запаса происходит целенаправленно. Посредством лексики отражаются
основные морально-этические принципы народа: труд как основа жизни, ценностная значимость своей семьи, ребенка,
сострадательное отношение к человеку и т.п. Все это влияет на формирование мировоззрения, закладывает основы определенной философии и ценностной ориентированности.
В перспективе планируется изучение роли других жанров детского фольклора в формировании языковой личности
ребенка.
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Стаття присвячена дослідженню питання розвитку іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних
вузів у процесі вивчення другої іноземної мови. Аналізується процес розвитку та інтенсифікації іншомовної комунікативної компетенції на основі самостійного збагачення мовного досвіду студентів.
Ключові слова: іншомовна комунікативна компетенція, інформаційні технології, друга іноземна мова.
Model of formation of foreign language communicative competence of students using the information technology in second language studying
The article deals with the problem of development of foreign language communicative competence of students in the
process of second foreign language studying. The author presents the process of development and intensification of foreign
language communicative competence based on self-enriching experience language students.
Keywords: foreign language communicative competence, information technology, second foreign language.
Модель формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентовфилологов с использованием информационных технологий в процессе изучения
второго иностранного язика
Статья посвящена исследованию развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов языковых
вузов в процессе изучения второго иностранного языка. Анализируется процесс развития и интенсификации иноязычной коммуникативной компетенции на основе самостоятельного обогащения языкового опыта студентов.
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, информационные технологии, второй иностранный язык.

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її на європейський та світовий простір дають змогу розглядати
іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Основне призначення основної та другої іноземних мов як
предметної навчальної галузі – сприяти опануванню студентами умінь і навичок спілкування в усній і писемній формах
відповідно до завдань і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. Нове соціальне замовлення
суспільства в галузі освіти, зокрема щодо навчання іноземних мов в Україні, зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці
між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями вимагають суттєвих змін у підході до викладання,
оновлення змісту і методів навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах.
Загальносвітові процеси глобалізації і сучасні інформаційні технології зумовили формування нової моделі освіти,
яка виявилася в концепції відкритого європейського освітнього простору. Реформа освіти в Україні включає як один зі
своїх провідних компонентів – реформу мовної освіти, тобто перш за все реформу навчання іноземних мов і методики
такого навчання. У методиці викладання другої іноземної мови накопичено значний теоретичний та практичний досвід
(А. Будько, Г. Вороніна, Б. Лапідус, Б. Лебидінська, О. Палій та ін.). Незважаючи на увагу вчених-методистів до питань
викладання другої іноземної мови, ми можемо констатувати, що на теперішній час недослідженими залишаються проблеми розробки методики вивчення другої іноземної мови з опорою на першу іноземну мову, особливості формування
«вторинної» мовної особистості у вищій школі.
У зв’язку із входженням України до єдиної європейської зони вищої освіти та реалізації ідей болонського процесу
в системі вищих навчальних закладах України доцільно визначити місце інформаційних технологій в курсі англійської
мови як другої іноземної із врахуванням ключових позицій в контексті європейських вимог. Однією з таких позицій є
кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП). КМСОНП – це модуль організації навчального
процесу, яка базується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів) [3, с. 5].
Запровадження вищеназваної системи у вищих навчальних закладах України обумовлює необхідність розробки моделі
кредитно-модульної організації формування іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних спеціальностей у
процесі вивчення другої іноземної мови.
Аналіз сучасних досліджень (Є. Азімов, С. Рудницька, І. Фролов, В. Шинкарук, М. Ярмаченко та інших) дає підстави
для трактування понять «моделі» як уявлюваних або матеріально реалізованих предметних, знакових чи мислених образів
об’єктів, відношень між ними, що відповідно відтворюють, імітують чи відображають певні характеристики (властивості,
ознаки, принципи внутрішньої організації або функціонування) оригіналів. Відповідно, трактується «моделювання» – як
репродукування характеристики певного об’єкта на інший об’єкт, побудову та вивчення моделей реальних явищ. Отже,
метою моделювання організації формування іншомовної комунікативної компетенції студентів-філологів 5 курсу у процесі вивчення другої іноземної мови (англійської) в умовах КМСОНП є доцільна організація, планомірне й систематичне
забезпечення процесу оволодіння студентами іншомовної комунікативної компетенції.
Модель кредитно-модульної організації навчання іншомовної комунікативної компетенції студентів-філологів 5 курсу мовних спеціальностей у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної розроблялась в контексті з новими
вимогами до розвитку освіти в напрямку приєднання вищих навчальних закладів України до Болонського процесу. Це
означає, що модель повинна відтворювати всі складники навчального процесу, які є характерними для європейської зони
освіти, а саме: навчаюча діяльність викладача; навчальна діяльність студентів і організація навчання в умовах кредитномодульної системи навчання. Розглянемо ці елементи детальніше.
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Однією з вимог КМСОНП є зміна ролей викладача і студента. Викладач – це діагност, мотиватор, носій інформації,
партнер студента. Студент несе відповідальність за результати навчання, має право обирати додатковий навчальний, інші
засоби навчання, темп навчання, консультації викладача, він є партнером викладача [1, с. 187]. Нові ролі викладача та
студента сприяють активізації самоосвіти студента, посиленню самостійної роботи, що відображається і в основних елементах організації навчання. Основні елементи реалізації навчання представлені в умовах КМСОНП: принципи; форми
організації навчання; організаційно-методичне забезпечення; контроль за успішністю студента.
Для впровадження процесу формування іншомовної комунікативної компетенції з другої іноземної мови (англійської)
в умовах КМПСОНП необхідно дотримуватися таких принципів: кредитність, модульність, методичність консультування, організація динамічності, гнучкості та партнерства, пріоритетності змістової й організаційної динамічності, гнучкості
та партнерства, пріоритетності змістової й організаційної самостійності та зворотного зв’язку; технологічності та інноваційності; усвідомленої перспективи; діагностичності; порівняльної трудомісткості кредитів, які детально описані в спеціальних документах щодо впровадження КМСОНП в вищих навчальних закладах [2, с. 82].
Навчальне навантаження студентів в годинах за системою European Credit Transfer System по засвоєнню програми
модулю містить як аудиторну, так і самостійну роботу. У навчальних планах все чіткіше реалізується тенденція до скорочення аудиторних годин та збільшення кількості годин, які відводяться на самостійну роботу студента. За нормативними
вимогами Міністерства освіти і науки України [2, с. 129] на самостійну роботу повинно відводитись 50-60% навчального
часу. У структурі навчального навантаження студента за вимогами ECTS індивідуальна робота, яка є видом позааудиторної самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру,
також розглядається як один із основних компонентів освіти і повинна займати близько половини його навчального навантаження. Зміст індивідуальної роботи – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми
курсу, яка виконується на основі знань, навичок та вмінь, одержаних у процесі лекційних, семінарських, практичних
занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому. Мета самостійної роботи – самостійне вивчення частини програмового матеріалу,систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань
студента з навчальної дисципліни (модулю) та розвиток навичок самостійної роботи [2, с. 95]. Згідно з модульним підходом до побудови навчально-методичного комплексу дисципліни подаються методичні матеріали з організації самостійної
позааудиторної роботи студентів. Наведемо приклад завдань для позааудиторної самостійної та індивідуальної роботи
студентів з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (англійська)» 5 курс факультету іноземної філології Запорізького національного університету, аспект «Практика вивчення другої іноземної мови» за розробленими нами матеріалами до
тем «Healthy mode of life», «Family. Living together» (Таблиця 1), що вивчаються в рамках НМК «CuttingEdge (Advanced)».
Таблиця 1
Приклад завдання для позааудиторної самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни
«Друга іноземна мова (англійська)» 5 курс, теми «Спорт та подорожування. Екологічний туризм», «Родини.
Сумісне життя»
Кількість
Завдання для позааудиторної індивідуЗавдання для позааудиторної самостійної роботи (СР)
годин
альної роботи (ІР)
СР ІР
Семестр I Модуль 2: «Спорт та подорожування»
http://www.travelonline.co.nz/travelguide/ukeurope-main.html
(Travel online)
http://travel.org/britain.html
(Great Britain travel directory)
Ознайомтесь зі структурою та змістом сайтів. Зробіть доповідь про визначні місці які б Ви хотіли відвідати

http://www.olympic.org/
(Official website of the Olympic Movement)
Ознайомтесь зі змістом сайту. Зробіть
презентацію найяскравіших перемог та
поразок.

2

2

2

2

Семестр ІІ Модуль 1: «Родина. Стосунки в родині»
http://www.telegraph.co.uk/finance/property/3360341/Livingtogether-Return-of-the-extended-family.html (Living together)
Ознайомтесь зі структурою та змістом сайтe. Зробіть доповідь
про «прірву» між поколіннями у родинах.

http://www.grandparents.com/family-andrelationships/family-matters/when-familieslive-together (Family matters)
Ознайомтесь зі змістом сайту. Зробіть презентацію актуальних проблем сімейних відносин.

Наступний елемент реалізації навчання презентації в умовах КМСОНП – елемент контролю успішності студента –
передбачає використання методів і засобів, що визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у
ВНЗ, реєструється прийнятим у вищих навчальних закладах чином з обов’язковим переведенням оцінок до національної
шкали та шкали ECTS. Вищевказане положення викликає необхідність розробити гнучку систему оцінювання знань та
вмінь студентів англомовної соціокультурної компетенції, яка б задовольняла потреби КМСОНП та методики навчання
«Іноземної мови» у вищому навчальному закладі. Як правило, у більшості вищих навчальних закладах України контроль
рівня засвоєння програми модуля здійснюється у встановлений термін. Під час опанування навчальним матеріалам модуля кожної дисципліни оцінюється аудиторна, самостійна, індивідуальна робота студента і модульна контрольна робота.
Після складання модульної контрольної роботи викладач виставляє студентові оцінку за модуль. Рекомендована максимальна кількість балів за шкалою ECTS становить 100 балів [1, с. 191]. Поточне оцінювання усіх видів навчальної діяльності кожного студента здійснюється в національній 4-бальній системі («5», «4», «3», «2»). В кінці вивчення навчального матеріалу кожного модуля після проведення модульної контрольної роботи викладач виставляє середню оцінку за
аудиторну, поза аудиторну самостійну та індивідуальну роботу, та модульну контрольну роботу. Таким чином, рейтинг
студента з вивчення навчального матеріалу кожного модуля є сумою рейтингових балів за аудиторну, поза аудиторну
самостійну й індивідуальну роботу та модульну контрольну роботу. Як було зазначено вище, максимальний рейтинг студента за один модуль становить 100 балів.
Наведемо схему розробки організації модуля вивчення другої іноземної мови (англійської) (див. Схему 1), до якого
входять усі вищезазначені елементи організації навчання за умов КМСОНП.
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Схема 1. Розробка моделі
Всі описані вище елементи у сукупності складають цілісну модель кредитно-модульної організації формування іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних спеціальностей у процесі вивчення другої іноземної мови (англійсь
кої) (див. Схему 2).

Схема 2. Модель кредитно-модульної організації формування іншомовної комунікативної компетенції
студентів мовних спеціальностей у процесі вивчення другої іноземної мови (англійської)
Отже, на формування іншомовної комунікативної компетенції студентів-філологів 5 курсу в навчальному модулі відведено 56 годин, з яких 20 припадає на аудиторну роботу, 34 години – на позааудиторну самостійну та індивідуальну роботу студентів, протягом яких студенти набувають декларативних і процедурних знань про іншомовні комунікативні явища у міжнародному середовищі та оволодівають англомовною комунікативної компетенцією у процесі вивчення другої
іноземної мови. Таким чином, створена модель кредитно-модульної організації формування англомовної комунікативної
компетенції студентів-філологів 5 курсу під час вивчення другої іноземної мови дає можливість практично реалізувати
запропоновану методику, розробити комплекс нових завдань спираючись на новітні технічні розробки.
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ХРОНОТОПНИЙ КОМПЛЕКС РОМАНУ Р. ІВАНИЧУКА «ВОГНЕННІ СТОВПИ»
У статті окреслено провідні позиції вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема В. Дoнчикa, М. Жyлинськoгo, Л.
Нoвичeнкa, В. Явoрiвськoгo, Ю. Лотмана стосовно досліджень роману-притчі Р. Іваничука «Вогненні стовпи» та
генези досліджень часопросторових координат.
У статті акцентовано увагу на функції символічних концептів y хyдoжньoмy тeкстi. Їх вaжливiсть бeзпeрeчнa,
oскiльки в твoрi нeмaє жoднoгo eлeмeнтy, який нe прoйшoв би крiзь призмy aвтoрськoї свiдoмoстi.
У науковій розвідці доведено, що багатоскладова структура хронотопу дороги дає можливість трактувати цей
образ як певний комплекс, у даному випадку – хронотопний комплекс.
У висновках зазначено, що система понять-символів органічно ввійшла в поетичне бачення митця і позначилася
на словесно-образній структурі роману «Вогненні стовпи».
Ключові слова: роман-притча, хронотопний комплекс, концепт дороги, час, простір, символіка
CHRONOTOPOS COMPLEX OF THE NOVEL «FIERY COLUMNS» BY R. IVANYCHUK
The article deals with the leaing positions of the following scientists – L. Novichenko, V. Donchik, M. Zhulinskij,V.
Yavorivskij, U. Lotman regarding the investigations of the novel-parable R. Іvanichuk «Fiery columns » and genesis research
of time-space coordinates.
The object of the article is R. Ivanychuk’s novel-triptych «Fiery Columns» which lacks sufficient research.
The article accentuates the functions of symbolic concepts in the literary text. Their importance is apparent as every single
element in the novel goes through the author’s conscience.
The scientific research proves that multi-component structure of the road chronotopos gives a possibility to interpret this
image as a certain complex, in this case it is the chronotopos complex.
The conclusion shows that the system of notions-symbols organically entered the author’s poetic vision and influenced the
imaginative structure of the novel «Fiery Columns».
Key words: novel-triptych, chronotopos complex, the concept of road, time, space, symbols.
ХРОНОТОПНЫЙ КОМПЛЕКС РОМАНА Р. ИВАНИЧУКА «ОГНЕННЫЕ СТОЛБЫ»
В статье очерчено основные позиции ученых, в частности Л. Нoвичeнкa, В. Дoнчикa, М. Жyлинскoгo,
В. Явoривскoгo, Ю. Лотмана относительно исследований романа-притчи Р. Іваничука «Огненные столбы» и генезиса исследований временно-пространственных координат.
В статье акцентировано внимание на функции символических концептов в хyдoжественнoм тeксте, пoскольку
в произведении нeт такoгo элeмeнта, который не прошел бы сквозь призмy aвтoрскoго сознания.
Нами констатируется, что система понятий-символов органически вошла в поэтическое мировоззрение писателя и отразилась на словесно-образной структуре романа «Огненные столбы».
Ключевые слова: роман-притча, хронотопный комплекс, концепт дороги, время, пространство, символика.

Рoмaн Iвaничyк – визнaчнa пoстaть сyчaснoгo yкрaїнськoгo лiтeрaтyрнoгo прoцeсy, кoнстaнтa нaшoї прoзи [8, с. 34].
Спрoби aнaлiзy твoрiв митця мiстяться в прaцях В. Дoнчикa [3], М. Жyлинськoгo [4], Л. Нoвичeнкa[7], В. Явoрiвськoгo
[9] тa iнших. Рoмaни прозаїка стaли oдним iз нaйцiкaвiших i нaйвизнaчнiших явищ сyчaснoї yкрaїнськoї лiтeрaтyри.
«Р. Іваничук – зa слoвaми Я. Гaрaсимa, – є живим «лiтoписцeм свoєї eпoхи» [2, с. 81].
Oдним iз твoрiв письмeнникa є рoмaн-триптих «Вoгнeннi стoвпи» – тo дiйснo, нa дyмкy М. Жyлинськoгo, якийсь
Iвaничyкiв спaлaх, мoмeнт пiднeсeння, гoрiння i нe згoрaння, oскiльки, як ствeрджyє Нiнa Бiчyя, цe прaвдивa iстoрiя
yкрaїнськoї пoвстaнськoї aрмiї, цe твiр з пoєднaнням yмoвнo–iстoричних й фaнтaстичних oбрaзiв Прикaрпaття… [1, с. 25].
Дослідники, аналізуючи твір прозаїка, звертали увагу на поєднання в ньому умовних та реалістичних форм художнього відображення дійсності, своєрідну притчевість оповіді, символізм, філософську та інтелектуальну направленість і на
оригінальні авторські жанрові визначення творів, які певним чином говорять про зміст, особливості поетики та стилістики
(С. Андрусів, М. Ільницький, А. Кравченко, Г. Насімчук, М. Слабошпицький).
Oднак, спeцiaльнe дoслiджeння в aспeктi вивчення хронотопного комплексу роману, зокрема концептів, вбaчaється
aктyaльним для сyчaснoгo лiтeрaтyрoзнaвствa.
Тaким чинoм, мeтoю нaшoї стaттi є здiйснeння aнaлiзy символічних концептів y хyдoжньoмy тeкстi. Їх вaжливiсть
бeзпeрeчнa, oскiльки в твoрi нeмaє жoднoгo eлeмeнтy, який нe прoйшoв би крiзь призмy aвтoрськoї свiдoмoстi.
На думку І. Дорошенка, в індивідуальному стилі прозаїка переплітаються різні течії: романтична, символічна та реалістична. Цілком дослухаємося до таких тверджень.
Окремою моделлю художнього простору у романі «Вогненні стовпи» є концепт дороги. На думку Ю. Лотмана, «лінеарний простір стає зручною художньою мовою для моделювання темпоральних категорій («життєвий шлях», «дорога»
як засіб розгортання характеру у часі)» [6, с. 255]. Важливо, що тут автор розглядає просторовий образ дороги у єдності
із часовою координатою. До того ж, «художній простір стає формальною системою для побудови різних, у тому числі і
етичних, моделей, виникає можливість моральної характеристики літературних персонажів через відповідний їм тип художнього простору, який уже виступає як своєрідна двопланова локально-етична метафора» [8, с. 255].
Дорога в «Вогненних стовпах» наповнюється глибоким художньо-філософським смислом, коли з реальної дороги
головного героя переростає в метафоричну тему дороги як особисту тему творчості письменника: «І ми вийшли на битву,
щоб прокласти Дорогу Волі» [5, с.288]; «Нині треба писати прямим текстом про те, що пережив народ, щоб наші нащадки не подумали колись, бува, що вільна Україна народилася, немов Афродита з морської піни…» [5, с. 494].
Таким чином, хронотоп дороги може виступати певною шкалою внутрішньої еволюції героя. Це яскраво можна простежити на образах роману-притчі «Вогненні стовпи» – Мирона та Йосафата. Персонажі твору – люди однієї епохи,
одного часу, але в кожного з них – своя мета в житті, свої цінності та ідеали: для Мирона його шлях боротьби – це бути
в літературі: «…тільки на її полі готовий покласти голову за Україну» [5, с. 163]; «Я ж підніму зброю мислі, чей же є
різні види оружжя:езопівська мова, аналогії, підтексти» [5, с.258]. Однак був період, особливо після розмови з учителем
Штраусом, коли «він не знає, в котрий бік податися, щоб втрапити на будь-яку дорогу [5, с. 251], він добре запамʼятав
настанови вчителя: «Ти мусиш вистояти, я вірю в тебе»; і як прийде до тебе слава, бійся загубити із своєї душі хлопчика
в коротких штанцях; Рушай в дорогу, сину!» [5, с. 251–252]. Метафоризація хронотопу дороги у життєвий шлях головно© Л. П. Копєйцева, Ю. М. Єгорова, 2015
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го героя позбавляє цей хронотопний комплекс складової руху. Рух присутній у композиції, проте автор не дає детального
опису руху, тобто його нема у фактурі роману. Натомість актуалізуються намічені головним героєм завдання, які слугують векторами поступу дорогою життя: …«Хто може знати, що то за остання мить, якої насправді не існує: життя
пливе до неї і при ній спиняється, і хто визначить стан людини в тому останньому плині…» [5, с. 406]. Мирон вірить в
те, що він зможе донести цю істину людям, розповісти нащадкам про жахливі події того часу, він повинен передати їм усе
найцінніше, що дала йому родина: любов, доброту, милосердя, віру, людяність.
Митець розбиває шлях головних героїв на певні відрізки, протяжність яких позначена низкою завдань, досягнення
яких виступає подоланням перешкод: Йосафат … не знаходив у собі мужності стати до двобою, добре усвідомлюючи,
що не переможе вовкулаки – він зжахнувся, його пройняв нестерпний жаль за земним життям, якого до кінця ще не
пройшов… » [5, с. 407]. Нaрaтoр є близьким дo свiтy гoлoвних гeрoїв рoмaнy. Вiн нiби знaхoдиться в кoлi oсiб i пoдiй, щo
зoбрaжyються, пeрeбyвaє в тiй жe eмoцiйнo–сeмaнтичнiй сфeрi, щo i гeрoї, сприйняття ним зoвнiшньoгo свiтy є близьким
сприйняттю свiтy тим aбo iншим пeрсoнaжeм, a нeрiдкo нaвiть зливaється з ним. Нaприклaд, з Мирoнoм, який зрoзyмiв:
нaйсильнiшa збрoя – вiдвaгa, i нe тaкий вoрoг стрaшний, як йoгo мaлюють [5, с. 130].
Мотив пошуку стає домінантним у структурі хронотопного комплексу дороги: « І вже знав Йосафат, що віднині відстоюватиме перед самим собою думку, що романтична легенда творилася в часи боїв УПА, а незалежна українська держава…, стає сьогодні на ноги й просвіяується памʼяттю…» [5, с. 410]; «Досі я (Йосафат) вбивав у собі правічну памʼять,
а тепер вона в мені ожила – і цейсимбіоз нового світу із старим буде для мене найблагодатнішою ойкуменою, в якій мені
варто і хочеться жити…» [5, с. 496].
Йосафат же вирушає в місто, в «невідому путь» [5, с. 165], проте він чітко знає, що піде в науку: « І буду працювати за
двох, за трьох, за чотирьох! » [5, с. 225]. Так Йосафат Юлинин стане професором математики у Львівському університеті.
Р. Іваничук пише про шлях героїв, опираючись на міфологічну і релігійну традиції. Головним параметром у категорії
простору автор вважає рух як реальний, так і метафоричний. Дослідник описує шлях як рух до сакралізованого центру
простору в міфопоетичній і релігійній моделях світу, як рух, що має свій початок і свій кінець, тобто «протилежний початку локусу тому відношенні, що він завжди – ціль руху, його явний чи таємний стимул» [8, с. 259]. Отже, шлях завжди веде
до очікуваного чи бажаного центру; при цьому шлях виступає не тільки у формі зримої реальної дороги, але і метафорично – як позначення лінії поведінки (особливо часто моральної, духовної): « «Дорога її (Наталки) могла закінчитись хіба
що на Шпаєвім» [5, с. 138]; «Ви з їхньої дороги вийшли, пригадайте – з якої… А куди зайшли? (діалог Івана з лейтенантом
Шполою про батьківський шлях) [5, с.291] І в цьому випадку метою є не завершення шляху, «а сам шлях, сходження на
нього, приведення свого Я, свого життя у відповідність із шляхом, із його внутрішньою структурою, логікою і ритмом:
«Людина живе власними силами приблизно до сімдесяти років, а далі кожен день для неї – з Божої ласки» [5, с. 17;
«Осмислення пройденого доконечне людині, яка наближається до неминучої межі, певне, длятого, щоб упевнитися в немарності свого існування і тим опротестувати смерть» [5, с 17]; «Я сам мусив учитися виліплювати із себе самостійну
особистість, яка має вміти самотужки прокладати собі в житті шлях» [5, с. 226].
Хронотопним комплексом, є крім часу і простору ще характер руху, мандрівки: «Врешті на якийсь там день моєї
мандрівки вийшов на сколівську дорогу, йти стало легше, я повернув до придорожньої хатини» [5, с 51]; «Мироняк звернув
на польову доріжку, що провадила до Воскресінець, він вертався додому тими самими путівцями, якими вранці добирався
до Коломиї» [5, с. 143];« Бігла Марія космацькою дорогою крізь ніч і день…» [5, с. 266]; «Йосафат супроти своєї волі
мандрував уночі давніми, ще не порослими споришем забуття стежками до Боднарівки…» [5, с. 404] «Ганна не відводила
очей від білої дороги, що вузькою биндою звивалася по далекому акрешорському схилі…» [5, с. 451] «Перед ним (Пилипом
та Ганною, які хочуть поховати Данила, який загтнув у бою) загналася в ущелину стоптана дорога, а на ній трупи, трупи…» [5, с. 454].
«Бита дорога, немов бистрохідний поїзд, шгнула в ліс… » [5, с. 95] людина, мета: «А хіба не знаєш з історії, щ обували
й столітні війни, – наша ж тисячолітня, і якби ми не перемагали…, ми давно б перемінилися в населення без імені, історії,
мистецтва…» [5, с. 122]; дорога: «Буркут пройшов у похідних групах крізь усю Україну й бачив у народі…готовність
боротися за свободу…» [5, с. 192].
Крім того, виступаючи об’єднуючим чинником основних просторових образів роману, хронотоп дороги забезпечує цілісність художнього твору.. Багатоскладова структура хронотопу дороги дає можливість трактувати цей образ як певний
комплекс, у даному випадку – хронотопний комплекс.
Отже, символ дороги, що використовується у часопросторі роману письменника допомагає відтворити складні та
суперечливі стосунки людини зі світом. Зокрема дорога виступає у письменника як міфологема життя, символ життєвої
мандрівки. Вона здобуває свій сенс тільки завдяки тому, що в одному її кінці стоїть домівка, втілена у образі міфічного
селища Боднарівка, що є символом найголовніших духовних та моральних надбань людини. Водночас домівка – символ
початку дороги, священне місце, куди завжди можна повернутися.
Таким чином, на структурному рівні можна виділити наявність необхідних компонентів у образі дороги – це параметри часу і простору, і рух як безпосередня форма їх реалізації. Варто вказати і на словесне представлення образу дороги в
романі. У художньому тексті митця образ дороги твориться двома способами: експліцитним і метонімічно-імпліцитним.
У першому випадку просторовий образ дороги безпосередньо позначається лексичними інваріантами дорога, шлях, а
також семантично-стилістичними варіантами – путь, стежка; а у другому випадку його можна відтворити із різних метонімічних образів, які мають відношення до дороги, руху, як, наприклад, залізниця, потяг, станція, мандрівка тощо. Вже на
початку роману образ дороги осмислюється на рівні метафори: людина у постійному пошуку. Тобто зовнішній прояв руху
дорогою є водночас відображенням руху шляхом внутрішнім, духовним.
Концепт «дороги» в романі митця – це шифри хвилинних вражень, тимчасових настроїв, мінливих людських станів.
Тільки у відповідності до народної психології, моралі Р. Іваничук вбачає доцільність кожного свого художнього образу.
Отже, система понять-символів органічно ввійшла в поетичне бачення митця і позначилася на словесно-образній
структурі роману «Вогненні стовпи».
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ПОШУКИ СЕМАНТИКО-ЕКСПРЕСИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДРАМАТУРГІЧНОЇ МОВИ
У ТЕАТРІ АБСУРДУ (ЗА П’ЄСАМИ СЕМЮЕЛЯ БЕККЕТА)
У статті в еволюційному аспекті досліджується драматургічна мова п’єс Семюеля Беккета, класика театру
абсурду, котрий найбільше експериментував з виражальними засобами. Розглядаються принципи організації мовлення персонажів від п’єс 1950-х і до пізньої драматургії. Визначаються способи авторського виявлення неспроможності мови як засобу комунікації, номінації, пізнання навколишнього світу та самоідентифікації людини. Показується, як мовленнєві функції перебирають на себе паралінгвістичні засоби: аудіо- та візуальні образи, жести
персонажів, паузи, котрі сприяють формуванню концептуального підґрунтя п’єс.
Ключові слова: Театр абсурду, Семюель Беккет, драматургічна мова, паралінгвістичні засоби.
THE SEARCH OF SEMANTIC AND EXPRESSIVE POSSIBILITIES OF THE DRAMATIC LANGUAGE AT THE
THEATRE OF THE ABSURD (ON THE PLAYS BY SAMUEL BECKETT)
In this article is analyzed the evolutionary aspect of dramatic language of the plays by Samuel Beckett, classic of the theater
of the absurd, which experimented with the expressive means at most. The principles of the organization of the characters’ language from the plays of the 1950s to the late drama are examined here. In this article is identified how the author displays the
inability of language as a means of communication, nomination, cognition of the world and human identity. The speaking of characters is nonlinear, associative, full of repetitions, lexical markers of recurrence, has no clear beginning and end. The language
of S. Beckett’s plays is inconsequent and adynamic, which is achieved by using the stream of consciousness’ technique, reducing
the number of verbs or disusing it at all. The tendency to the nominative syntax points at the impersonality of the language.
The problem of the alienation of language from its speaker is actualized in the late Beckett’s plays. The text, monologue physically taken out beyond the speaker and is an audio record or spoken by another character. In the late Beckett’s drama more notable
are attempts to control language (the opener turns on and off the record, one character makes the other speak or remain silent, etc.).
The paralinguistic means are very important in Beckett’s plays, especially in his late drama. Audio and visual images,
gestures, pauses form its philosophical subtext.
Key words: the theater of the absurd, Samuel Beckett, dramatic language, paralinguistic means.
ПОИСКИ СЕМАНТИКО-ЭКСПРЕССИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ЯЗЫКА В ТЕАТРЕ АБСУРДА (ПО ПЬЕСАМ СЭМЮЭЛЯ БЕККЕТА)
В статье в эволюционном аспекте исследуется драматургический язык пьес Сэмюэля Беккета, классика театра абсурда, который более всего экспериментировал с выразительными средствами. Рассматриваются принципы
организации речи персонажей от пьес 1950-х и до поздней драматургии. Определяются способы авторского воплощения ограниченности языка, его неспособности к коммуникации, номинации, познанию окружающего мира и самоидентификации человека. Показано, каким образом языковые функции перенимают паралингвистические средства:
аудио- и визуальные образы, жесты персонажей, паузы, которые формируют концептуальную основу пьес.
Ключевые слова: театр абсурда, Сэмюэль Беккет, драматургический язык, паралингвистические средства.

Основи аналізу драматургічної мови театру абсурду заклали М. Есслін [7], О. Ревзіна й І. Ревзін [3] та ін., які вказали
на деструкцію діалогів, відсутність динамічного начала у мовленні персонажів, відзначили непослідовність їхніх висловлювань, надмірність повторів і антитез, невідповідність слів діям, семантичний нонсенс фраз. На думку М. Ессліна, «у
світі, який втратив власне значення, мова також стає безглуздим бурмотанням» [7, с. 43]. О. Ревзіна та І. Ревзін виявили
принципи художньої побудови текстів драматургії абсурду через виділення постулатів комунікації, що порушуються у
п’єсах «Лиса співачка» та «Урок» Е. Йонеско [3]. Від 1990-х років до вивчення мови у театрі абсурду зверталися О. Касаткіна [1], М.Корєнєва [2], В. Шпаков [4] та ін., називаючи «абсурдистську мову» «порожнечею, яка створюється словом»,
убачаючи її мету в руйнації наявних лінгвістичних норм [2, с. 103].
Проте, досліджуючи драматургічну мову, вчені концентрувалися переважно на суто вербальному аспекті. Поняття
драматургічної мови є ширшим та охоплює способи організації мовлення персонажів, принципи побудування діалогів, а
також невербальну мову образів, жестів і пауз.
Об’єктом дослідження цієї статті є драматургія Семюеля Беккета, класика театру абсурду, письменника, який найбільше експериментував з мовою: від англійської – до французької, від вербального – до переваги невербального (жестів,
міміки, візуальних образів, музики, пауз тощо).
Мета статті полягає у тому, щоб проаналізувати драматургічну мову беккетівських п’єс у широкому ракурсі – її вербальний та невербальний компоненти – й еволюційному аспекті, а також встановити її функційне призначення.
Мова драматургії С. Беккета є нелінійною, асоціативною, насиченою повторами. Мовлення персонажів містить часті
повернення до певних образів і тем, що здавалися завершеними.
Циклічна структура мовлення в «Не я» забезпечується відсутністю чіткого початку й кінця: перед увімкненням світла,
що ініціює вербальну активність, чується незрозуміле бурмотання, отже, мовлення триває до та після освітлення. Наприкінці монологу вуста промовляють таке: «<...> потім назад... Бог це любов... виявить милосердя... кожного ранку знову...
назад на поляну» [5, c. 4]. Цей фрагмент повертає реципієнта до вихідної ситуації, символізує початок (символічний ряд
«ранок, весна»). До того ж тут є вербальний символ «назад», що відносить до ідеї циклічності. Мовлення упродовж усього часу свого звучання демонструє повтори, повернення до певних фрагментів фраз. Повтори покликані й акцентувати
найбільш важливі, семантично значущі моменти (слова, образи, думки). Але, крім того, повторення у С. Беккета – це й
стирання, вичерпання смислу.
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Вже у п’єсах 1950-х років С. Беккет активно використовує прийом непослідовного, асоціативного мовлення. У «Чекаючи на Годо» та інших творах порушується послідовність мовлення персонажів шляхом уведення численних відступів
від предмету розмови, раптового переривання теми, часто зумовленого втратою інтересу до неї або з боку того, хто розповідає, або з боку слухача. Асоціативне мовлення спостерігається і в більш пізніх п’єсах: монолог Вінні у «Щасливих
днях», історія про шлях Моню в «Каскандо», розповідь Фокса в «Нарисі для радіо», монолог у «Не я».
Мовлення персонажів беккетівських п’єс позбавляється динамічного начала, що досягається зменшенням кількості
дієслів. Мова втрачає смисловий, динаміко-експресивний стрижень-дієслово, застигає, позбавляючись послідовного розгортання, цілісності, інтелігібельності. У «Театрі ІІ» персонажі А і В, наділені повноваженнями «суддів-спостерігачів»
над життям С, переглядають його записи, намагаючись знайти дієслово як семантичну опору: «<...> хворобливо чутливий
до думки інших іноді... – мура мура мура – ... я був, на жаль, не здатний <...>» (курсив наш – Н. К.) [6, c. 85]. Предикат «я
був не здатний» замість того, щоб бути семантико-морфологічним фундаментом цієї мовленнєвої конструкції, паралізує
її, ніби підриває її зсередини.
Ефекту адинамічності мови додає використання С. Беккетом техніки потоку свідомості, де суб’єктивні елементи асимілюються з безособовим. Характерними прикладами застосування подібної техніки є п’єси, побудовані на монологічному мовленні, – «Остання стрічка Креппа», «Зола», а також пізні драматургічні тексти С. Беккета, серед яких «Щасливі
дні», «Каскандо» та «Не я».
За технікою потоку свідомості будується мовлення Фокса в «Нарисі для радіо»: щойно інші персонажі-контролери
(Ведучий, Машиністка, Дік) знімають пов’язку з його очей, виймають кляп з рота, він починає промовляти непов’язані
безглузді фрази. Ведучий вважає за потрібне узгодити монолог Фокса з його «розповіддю», що була записана минулого
дня, намагається виявити в ньому певний смисл. С. Беккет тут звертається до семантичного нонсенсу задля того, щоб виявити інформаційну та семіотичну неспроможність мови. «Контролери» чекають на «правильне слово», їм здається, що
вони наближуються до мети, але викривлення смислу розповіді (хоча вкрай важко зрозуміти, про що йдеться) ведучим,
його додаток «between two kisses» («між двома поцілунками») відводять персонажів далеко від того, що вони шукали [6,
с. 111]. П’єса закінчується тим, що ведучий заспокоює Машиністку, яка плаче, оскільки розуміє, що вони відійшли від
мети, що завтра потрібно буде знову повторювати ті самі дії. Монолог Фокса в цій п’єсі є ілюстрацією децентрованої
мови, позбавленої опори, такої, що знаходиться в її безперспективному пошуку.
Деперсоналізація в мові драматургії С. Беккета виявляється шляхом звернення письменника до дієслів у третій особі,
зокрема коли людина говорить про себе («Не я», «Каскандо»), шляхом використання заперечної частки перед особовим
займенником (назва п’єси «Не я») тощо.
У драматургії С. Беккета поширеними є «внутрішні» історії, які уводяться в монологи персонажів: історії про жебрака
та матінку Пегг, що включені до монологів Хамма («Кінець гри»); розповідь Генрі про Боултона та Холловея, що вплітається в його спогади, які складають провідну монологічну лінію радіоп’єси «Зола»; історія про Моню в «Каскандо» та ін.
«Внутрішні» історії так само характеризуються відсутністю чіткого початку, незавершеністю, відкритим кінцем.
Якщо у п’єсах 1950-х («Зола», «Кінець гри») «внутрішні» історії розповідаються протагоністами, то в пізніших п’єсах
вони виносяться за фізичні межі суб’єкта/персонажа, вкладаються у вуста інших персонажів-двійників. У п’єсі «Не я»
персонаж, що знаходиться на краю сцени, слухає монолог «рота», що розповідає, ймовірно, про його (або її) власне життя.
Слухач іноді розводить руками від співчуття або ж від безсилля [5]. У пізній драматургії «текст у тексті» постає й записом
на плівці: в «Ескізі для радіо» також є образ слухача, який одночасно контролює мовлення, записане на плівку, натискаючи певні кнопки, але він не може впоратись із поступовим зникненням цього голосу [6].
Таким чином, у творчості С. Беккета акцентується проблема відчуження мови від її суб’єкта/носія. Найяскравіше
вона втілюється в «Не я», де смисловий акцент монологу – процес дезінтеграції особистості – посилюється за допомогою візуального образу – контрастно освітленого та збільшеного «рота», який є єдиною видимою частиною тіла «мовця». Монолог, що триває протягом п’єси, становить собою викладену у формі потоку свідомості квінтесенцію людського
життя, універсальний процес наближення до порожнечі небуття та поступового розчинення у ніщо: людина випадково
з’являється на світ, покинута та самотня від самого народження, довго існує в ілюзіях, доки не усвідомлює того, що
оточена темрявою, з якої виникає нав’язливий та болісний внутрішній голос. С. Беккет описує процес взаємодії голосу з
людським «я», його вплив на ментальне та фізичне існування особистості. Людина, почувши «дзижчання», що поступово вербалізується, ідентифікує себе з цим голосом. З часом людина виявляє сторонність та незрозумілість цього голосу,
шукає в ньому фрагменти власної ідентичності, рятівні проблиски смислу в нерозбірливому та нескінченному потоці.
Але всі ці старання виявляються марними, безглуздий, неконтрольований шум заглушує будь-який смисл та поглинає
ідентичність, спричиняє відчуження не лише ментальне, лінгвістичне, але й фізичне: «<...> тіло щезло... лише рот... як
божевільний... не може зупинитись...» [5, с. 3].
Розгляд проблеми відчуженості мови у драматургії С. Беккета є неможливим без урахування особистого досвіду двомовності письменника. C. Беккет усвідомлював залежність письменника, як і людини взагалі, від мови, відчуженої, семантично порожньої і негнучкої. Людина, за C. Беккетом, є підвладною необхідності говорити, спілкуватися, використовуючи «чужі» слова, не здатні точно називати речі та явища, мову, яка є гнітючим та некорисним інструментом, що не в змозі
виконувати приписуваних їй функцій. Прагнучи контролю над мовою, свідомої боротьби з її значеннєвою системою, що
потребує постійної та напруженої концентрації уваги, С. Беккет пише французькою деякі драматургічні й прозові твори.
У репліках персонажів беккетівських п’єс, їхніх монологічних висловлюваннях, «внутрішніх» історіях виявляються
спроби письменника десемантизувати мову, виявити її семіотичну й інформаційну неспроможність.
Семіотична функція мови заперечується письменником за допомогою прийому смислового «топтання на місці», перебирання слів у нескінченному та безрезультатному пошуку відповідного найменування. У «Щасливих днях» можна
виділити декілька прикладів подібної лінгвістичної гри зi словами «кінець», «душа», «випадок» [6, с. 14, 30-31, 34]. У цій
п’єсі іронічно наводиться ідея про неможливість пізнання, істотне збагачення інтелектуального досвіду через відсутність
справді цінної нової інформації. Героїня п’єси Вінні захоплюється тим, що кожного дня який-небудь факт збагачує її
«розумовий багаж». Тут С. Беккет залучає прикметник «незначний», грає зі словами, із неоднозначністю смислів – прикметник «незначний» може співвідноситись як із «фактом», так із «розумовим багажем», причому останній варіант є
більш вірогідним [6, c. 15].
Мовлення беккетівських персонажів позбавлене логічного підґрунтя. Оскільки усі події уявляються персонажам рівно
вірогідними, а їх каузальна залежність випадковою, тому як наслідки певної причини можуть бути непередбачено різними, так і реакція персонажів – неадекватною. Монологи та діалоги п’єс C. Беккета переповнені логічними антитезами,
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елементи яких існують відокремлено та взаємознищуються: в межах єдиного висловлювання зводяться естетичне та потворне, піднесене та прозаїчне, важлива, глибока тема може раптово обриватися побутовим, приземленим зауваженням.
Наприклад, персонажі А і В «Театру ІІ» привносять в естетичний контекст, у розмову про красу зоряного неба або, згодом,
про птахів, яких вони знаходять у клітці кімнати, негативний, «протверезний» відтінок, сполучаючи слова «органічна покидь» та «розкіш», «ядерне горіння» та «феєрія» [6, c. 84]. Внутрішні логічні антитези, що містяться у фразах персонажів,
заперечують одна одну й нівелюють будь-яке смислове навантаження; або ж становлять сукупність не пов’язаних між
собою слів, які не в змозі утворити семантичну цілісність.
Широко представлені у драматургії С. Беккета й зовнішні антитези, в яких зміст висловлювання протиставляється дії.
Остання, подібно до позалінгвістичних засобів – жестів, міміки, візуальних образів тощо, – підкреслює ідею мовної порожнечі та безцільності. Показово завершується перша дія «Чекаючи на Годо»: «Естрагон. Ну, що, пішли? / Володимир.
Пішли. (Не рухаються.)» [5, с. 47].
У пізніх п’єсах «Щасливі дні», «Гра» та «Не я» представлена така зовнішня антитеза – нерухомість персонажів, іноді позбавлених антропоморфних ознак, контрастує з їхніми пришвидшеними монологами, що можуть стосуватися буденних дрібниць.
Крім того, безперервне, динамічне мовлення контрастує з його ж беззмістовністю, невловимістю смислу, тихим звучанням.
Виявлення функціональної неспроможності мови в театрі С. Беккета призводить до того, що мовленнєві функції перебирають на себе паралінгвістичні засоби, що широко використовуються письменником, – аудіо- та візуальна образність,
жести та паузи. Передусім це невербальні звуки, що видаються персонажами, – дихання, кроки, підкреслено виразні, голосні. У п’єсі «Дихання» через підсилювач чутно звук вдоху та видоху, таким чином, драматург робить акцент на найбільш
значущих моментах людського існування – народженні та смерті. У «Кроках» голоснішими, ніж слова персонажів, є звуки
розмірених кроків уперед-назад, що відносять до ідей повторюваності та безглуздості існування. Можливою метою використання цих звуків є, по-перше, зобразити й утвердити людську присутність, фізичне існування людини, а, по-друге,
вказати на такі його ознаки, як нетривалість та безглуздість.
У радіоп’єсі «Нарис для радіо» виразно чується стук – лінійки, олівця Машиністки, батога Діка, метою якого є спонукання Фокса до мовлення, регулювання цього процесу. У п’єсі мовиться про значення жестів під час роботи з Фоксом.
Ведучий питає Машиністку, чи занотовує вона те, що Фокс ледве усміхається або, згодом, плаче, на що Машиністка здивовано реагує – виявляється, що, «можливо», і жести мають певне значення та їх потрібно фіксувати [6, с. 115].
Візуальний образ пильного безпристрасного погляду наявний у «Катастрофі» й «Експромті у стилі Огайо» та втілює
відстороненість, беземоційність, байдужість беккетівської людини.
У п’єсі «Не я» персонаж-слухач мовчки сприймає історію, що розповідається «ротом», проте іноді розводить руками
– жест безпомічності, співчуття (імовірно, до самого себе) [5].
Музика є паралінгвістичним засобом, що використовується у радіоп’єсах письменника «Каскандо» та «Ескіз для радіо» та символізує безособове начало. Музика складно взаємодіє з голосом, чергується з ним, протиставляється йому
(множинність музики – самотності голосу). Музика також дає можливість драматургові втілити шукане звучання без слів.
Важливим елементом драматургічної поетики С. Беккета, функціонально спорідненим із мовою, є паузи, поширені у
п’єсах митця. Паузи виконують структуротворчу функцію – вони пов’язані з розвитком дії, уповільнюють її. Мовлення,
що переривається паузами, відповідає природному плину діалогу (або монологу) з його непослідовністю та зупинками.
Пауза може передувати зміні предмета розмови («Чекаючи на Годо», «Про всіх, що падають» та ін.), а також настрою
персонажа: Вінні з оптимізмом говорить про «щасливий день», та після паузи «її усмішки як не було» («Щасливі дні»),
вказувати на непослідовність, нецілісність особистості.
Паузи у п’єсах 1950-х, зокрема «Чекаючи на Годо», – це вагомий засіб створення комічного ефекту. Цей художній
прийом успішно працює у галузі прагматики, тому активно використовується С. Беккетом саме в театрі. Періодичні паузи
між репліками протагоністів спочатку викликають подив, певну ніяковість у глядачів, проте потім дозволяють встановити
міцний емоційний контакт, комічну взаємодію з аудиторією. Саме таким є головне функційне призначення пауз у постановці «Чекаючи на Годо» Львівського академічного театру імені Леся Курбаса.
Передаючи авторське відчуття часу, паузи задають тип часу сценічного – актуального, дискретного, незаповненого
подіями. Пауза в мовленні персонажа може вказувати на те, що мовець замислюється над сказаним, осмислює щось про
самого себе («Кінець гри» та ін.). Пауза, що ставиться перед фразою, сприяє її виділенню, робить акцент на її змісті («Кроки»). Пауза в монолозі виявляє і відсутність відповіді, будь-якої зовнішньої реакції: у «Щасливих днях» Вінні постійно
звертається до свого чоловіка, не отримуючи відповідей.
Паузи активно використовуються у радіоп’єсі «Зола», де уплітаються у спогади Генрі й заповнюються шумом моря.
Аудіообраз моря несе усталене значення порожнечі, небуття і відповідним чином семантизує паузу. Пауза втілює перманентне відчуття персонажами смерті, що наближається, порожнечі життя. П’єса закінчується реплікою Генрі: «Нічого,
увесь день нічого. (Пауза.) Увесь день, усю ніч нічого. (Пауза.) Ані звуку» [6, c. 100], яку поглинає шум моря.
Отже, поряд з іншими паралінгвістичними засобами паузи сприяють формуванню філософсько-символічного підтексту беккетівських п’єс – втілюють ідеї дискретності часу, спустошеності людського життя, нецілісності особистості, вони
роблять відчутною тишу навколо людини, тож посилюють відчуття людської самотності. Крім того, паузи у деяких п’єсах
1950-х рр. є засобом створення комічного ефекту.
Таким чином, мова драматургії С. Беккета є нелінійною й характеризується повторами, які втілюють ідею циклічності, є засобом смислового виділення, але й, парадоксальним чином, знецінення, вичерпання смислу повторюваних слів та
фраз. У театрі С. Беккета мова десемантизується, викривається її семіотична та комунікативна неспроможність. Адинамічність, притаманна беккетівським п’єсам загалом, посилюється в пізніх драматургічних творах та досягається шляхом
зменшення кількості дієслів. Адинамічність мовлення забезпечується й шляхом звернення письменника до техніки потоку
свідомості, яка до того ж сприяє посиленню безособового начала мови. У драматургії С. Беккета порушується проблема
відчуженості мови, що більш яскраво виявляється в пізніх п’єсах, де мовлення фізично виноситься за межі суб’єкта, «внутрішні» історії переводяться в «зовнішні» (історії життя протагоніста розповідаються або іншим персонажем, або голосом, записаним на плівку). Драматургічна мова письменника передбачає залучення широкого спектру паралінгвістичних
засобів: аудіообразів, міміки та жестів, музики та пауз, які сприяють формуванню філософського підтексту п’єс. Вони
відтворюють відчуття жаху, розчарування, безпомічності, агресії, притаманні беккетівській людині.
Експерименти з виражальними засобами, що проводились у драматургії С.Беккета, безумовно збагатили європейську
літературу та театр і вплинули на їхній подальший розвиток. Отже, перспективним є вивчення еволюції драматургічної
мови у п’єсах постабсурдистів, зокрема Г. Пінтера, Т. Стоппарда та ін.
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МІФОЛОГІЧНІ АЛЮЗІЇ У СУЧАCНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ
У статті виділяються та аналізуються міфологічні алюзії, представлені у нехудожніх текстах. Визначаються
особливості функціонування алюзії у сучасному англомовному економічному дискурсі.
Ключові слова: міфологічні алюзії, міфонім, економічний дискурс, трансформації фразеологізмів.
MYTHOLOGICAL ALLUSIONS IN MODERN ENGLISH ECONOMIC DISCOURSE
In the twentieth century many authors use classic myths in their writings both literary and non-literary. This current paper
deals with mythology allusions in non-literary texts with specific reference to British and American daily and weekly newspapers
and magasins dedicated to economic issues (The Economist, Time, Financial Times, The Guardian). It is stated that in order
to understand such intertextual phenomenon as allusions recepients must share the author’s background knowledge that
makes mythology a productive precedent phenomenon due to its universality and recognizability. When people understand
expressions that are intended nonliterally, two kinds of meaning are simultaneously apprehended: the literal meanings of the
words and expressions and the speaker’s intended (implied) figurative meaning. This explains the complex nature of allusions
and their ability to create syncretic tropes. The study also focuses on pragmatique functions of mythonyms and mythological
idioms represented in economic discourse. It is proved that mythological allusions are used with informative, polemic and
entertaining purposes and are often intended to describe negative tendencies. They are commonly used in economic texts to
support the author’s ideas and opinions. Mythological allusions also add expressiveness and emotiveness to the utterance
veiling negative aspects of economic issues and making the author’s attitude less obvious and less categoric.
Key words: mythological allusions, mythonym, economic discourse, transformations of idioms.
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АЛЛЮЗИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
В статье анализируются мифологические аллюзии, представленные в нехудожественных текстах. Определяются особенности функционирования аллюзии в современном англоязычном экономическом дискурсе.
Ключевые слова: мифологические аллюзии, мифоним, экономический дискурс, трансформации фразеологизмов.

Компонентом будь-якого тексту за І. Р. Гальперіним є категорія інформативності, що передбачає передачу відомостей,
відображення та донесення до читача не тільки фактів, але й оцінок, почуттів, прихованих змістів. Прихована інформація
часто містить «сліди» інших текстів і культурних кодів. Це пояснюється явищем інтертекстуальності, яке проявляється
через наявність уривків, фрагментів інших текстів у вигляді алюзій, цитат і ремінісценцій.
Категорія інтертекстуальності в цілому та поняття алюзії, зокрема, ґрунтовно висвітлені у наукових працях як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників (І. В. Арнольд, І. С. Христенко, R. Brower, W. Thornton та ін.). Незважаючи на
це, на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки дослідження алюзії ще залишаються актуальними, що пов’язано зі
зростанням інтересу до вивчення прихованих засобів передачі інформації у нехудожніх текстах. Крім того, недостатньо
розкритим залишається питання про функціональне навантаження алюзій у художніх та інших типах текстів [3, с. 89].
Метою статті є аналіз особливостей функціонування міфологічних алюзій в економічному дискурсі. Об’єкт дослідження
становить сучасний англомовний економічний дискурс. Предметом дослідження є вербальні алюзії, представлені в англомовному економічному дискурсі.
Автори економічних повідомлень прагнуть не тільки передати інформацію, але й вплинути на реципієнта, саме тому
у нагоді стає такий стилістичний прийом, як алюзія, який допомагає стисло та вичерпно вказати на характеристики предмета, явища, особи або події. Алюзія передбачає використання будь-якого імені або назви, що містить натяк на відомий
літературний або історико-культурний факт [1, с. 25]. Серед прецедентних феноменів, що актуалізуються через алюзію,
можна виділити літературно-художні твори, фольклор, кінематограф, пісні, крилаті вислови, Біблію, міфологію тощо.
У цій статті ми зосередились на дослідженні репрезентації міфологічних алюзій в економічному дискурсі, оскільки
міф є традиційною структурою, що віддзеркалює дійсність, пов’язуючи її з багатовіковим досвідом людства, і відіграє
роль моральних орієнтирів [6, с. 39]. Через свою універсальність та впізнаваність міф є ефективним засобом впливу на
масову свідомість. Використання імен міфологічних персонажів, а також античних фразеологізмів авторами економічних
повідомлень полегшує сприйняття інформації, оскільки апелює до знань, закодованих у пам’яті.
У міфах домінують експресивний та емотивний компоненти, що здатні послаблювати раціональну складову і сприяти
реалізації сугестивного впливу. Міфологія стає у нагоді авторам економічних повідомлень, якщо реципієнти не є обізнаними в економічних питаннях і прагнуть отримати сенсаційну інформацію не докладаючи значних когнітивних зусиль.
Масовий реципієнт не має ні часу, ні бажання вивчати аргументи, зважувати «за» і «проти», тому ставлення автора економічного повідомлення до повідомлюваної інформації має бути, з одного боку представлена імпліцитно, а з іншого боку,
зрозуміло пересічним читачам.
На початку ХХ століття економічні тексти були адресовані високо освіченому читачеві, який цікавився економікою,
що могло становити труднощі сприйняття інформації іншими верствами населення. Завдяки засобам масової інформації,
економічна література другої половини ХХ століття стала доступною пересічним громадянам. Сучасні агентства керують© К. А. Лут, 2015
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ся принципом, що майже все, що потрапляє до друку, телебачення, радіо та електронних медіа, має фінансове значення
для когось, а найкращі повідомлення «рухають ринки» [7, с. 8]. Крім того, в економічному просторі зараз спостерігається
тенденція до популяризації економічного знання; посилення фахово-нефахового спілкування (особливо у мас-медійній
галузі) [4, с. 88]. Це призвело до того, що автори економічних повідомлень стали враховувати комунікативні права адресанта, прагнучи донести до неспеціаліста незвичні для нього ідеї та поняття, а також переорієнтувати його «картину світу»
[5, с. 6]. Для досягнення своїх цілей вони почали використовувати найрізноманітніші стилістичні засоби, апелюючи до
когнітивних знань реципієнтів.
Одним із таких засобів є міфологічна алюзія. Найчастіше алюзії вживаються авторами економічних статей у сильній
позиції тексту – у заголовку. Назва статті постійно знаходиться в полі зору читача, чим скеровує процес сприйняття інформації. На дотекстовому етапі, коли читач сприймає лише заголовок, міфологічна алюзія, надаючи експресивності, здатна
привернути увагу до нейтрального повідомлення, а також полегшити прогнозування інформації за рахунок актуалізації читацького досвіду, попередніх (енциклопедичних, фонових) знань і вилучення з пам’яті читача певних сценаріїв і моделей.
На етапі сприйняття тексту читач повертається до назви, співвідносить її з певним компонентом тексту, що сприяє
кращому розумінню концепції автора. На післятекстовому етапі заголовок може зберігатися в пам’яті читача як компресована ідея тексту. Таким чином, міфологічна алюзія виконує інформативну, полемічну і розважальну функції.
Проведене дослідження показало, що в економічних текстах, представлених у таких журналах та газетах, як The
Economist, Financial Times, The Guardian, Time міфонімам приділяється значна увага (80% випадків уживання припадають
саме на заголовок). Обіграючи паралелі між сучасністю та античністю, автори економічних повідомлень використовують алюзії на загальновідомі міфологічні теми для висвітлення економічних явищ та проблем у різних країнах. Варто
зауважити, що міфоніми перетворюються на алюзію тільки у випадку, коли мовні одиниці отримують новий денотат у
тексті-реципієнті.
Звертання до міфології не є випадковим. Для того, щоб реципієнт упізнав та усвідомив алюзію, має бути когнітивне
знання про прецедентний текст або ситуацію, з яких було запозичене прецедентне ім’я. Міфи Давньої Греції є найпродуктивнішим джерелом прецедентних імен, оскільки вони належать до універсального когнітивного простору і є зрозумілими
для носіїв багатьох культур.
Додаткові смисли, що їх несуть у собі міфоніми, дозволяють продуцентам реалізувати одночасно декілька цілей. Розглянемо це на прикладах. Відомо, що останні декілька років Греція переживає не найкращі часи: у країні об’явлено дефолт,
населення потерпає через невиплати заробітної платні, банки банкрутують, підвищуються податки та ін. Ситуація настільки складна і серйозна, що, на думку багатьох економістів, її може владнати тільки Геркулес (Геракл): Greek finances: The
Labours of Hercules (The Economist, Feb 11, 2010). Navigating Greece through the shoals of economic crisis is a labour worthy of
Heracles (The Economist, Sept 3, 2011). Fixing the eurozone is a labour worthy of Hercules (Fin.Times, Oct 9, 2013). Актуалізація
імені найсильнішої та наймогутнішої людини сприяє гіперболізованому зображенню економічних проблем.
У червні 2015 року Греція опинилась перед дилемою: проводити суворі економічні реформи разом з надзвичайною
економією або ж відмовитись від євро. Цю ситуацію в економічних текстах прирівнюють до складного вибору, що мав
зробити Одіссей між Сциллою та Харибдою: Greeks Caught between Scylla and Charybdis (The Economist, Jun 27, 2015).
Варто зауважити, що в цій статті автор намагається спростити сприйняття і провести аналогію, нагадавши давньогрецький міф, з якого був запозичений фразеологізм: Odysseus was forced to choose between two routes for his ship: one that passed
close to a sea monster (Scylla) and another that skirted a whirlpool (Charybdis). For a while, Greeks have in effect faced a similar
choice between austerity and leaving the euro. У наведеному прикладі спостерігається образне порівняння, яке сприяє більш
яскравому й експресивному зображенню ситуації, що склалась.
Міфологічні алюзії часто використовуються для опису негативних тенденцій в економіці, але при цьому вони покликані пом’якшувати неприємні факти, чим сприяють евфемізації мовлення. Так, уразливі місця компанії або слабкі сторони
економіки певної країни називаються Ахіллесовою п’ятою: Europe’s Achilles Heel (The Economist, May 12, 2012); China’s
Achilles Heel (The Economist, Apr 21, 2012); The Difference Engine: Linux’s Achilles Heel (The Economist, Nov 12, 2010);
Greek Banks: Athens’ Achilles Heel (Fin.Times, Jun 9, 2014); Turkey’s current account deficit is economy’s Achilles Heel (Fin.
Times, Nov 27, 2013); Turkey’s Achilles Heel: unemployment (Fin.Times, May 26, 2010).
Використання міфологічних алюзій сприяє вуалюванню негативних прогнозів або зменшенню категоричності аналізу
подій, що відбулися в економічному житті: Cyprus threatens to open a Pandora’s box (Fin.Times, Jan 16, 2013). European
Commission could open GM Pandora’s box (The Guardian, Oct 24, 2014). Health Reform: the Labours of Sisyphus (The Economist,
Aug 20, 2009). Why It is Time to Clean the Pentagon’s Augean Stables (Time, May 15, 2012). An apple of discord ahead (The
Economist, Feb 23, 2013).
За деякими міфонімами вже закріпились конкретні денотати, наприклад, Кіпр асоціюється з Афродитою, оскільки, як
відомо з міфології, Афродита народилася з морської піни саме біля цього острова: Cyprus and the euro: Aphrodite’s indebted
island (The Economist, Jan 26, 2013). Comfort for Aphrodite (The Economist, Mar 21, 2013). As Cyprus scrambled this week
to find extra cash, pundits kept returning to the potential of the Aphrodite gasfield in the deep waters of the Mediterranean (The
Economist, Jan 26, 2013). The two halves of Aphrodite’s island remain at loggerheads (The Economist, May 29, 2008). Коли мова
йде про виноробні компанії, то іноді згадують Діоніса: Dionysus, meet Helios (The Economist, Nov 16, 2006). У наведеній
статті мова йде про те, як виноробний завод почав використовувати сонячні батареї.
Часто первинна фразеологічна одиниця, запозичена з міфології, зазнає структурних трансформацій (заміна компонента, вилучення або додавання слова) у тексті. При цьому вона не втрачає свого алюзивного потенціалу, але вимагає «від
адресата повідомлення фразеологічної компетенції» [2, с. 93]. Це означає, що реципієнту треба впізнати фразеологізм,
реконструювати його повну форму і усвідомити мовну гру: Internet Access: Gordian Net (The Economist, Jan 31, 2015). У
цьому заголовку спостерігається субституція: компонент knot було замінено на net, оскільки мова у статті йде про бажання
багатьох компаній заробляти гроші через мережу Інтернет, але саме це спричинює значні труднощі.
У заголовках Pandora’s ballot box (The Economist, Feb 17, 2011); Closing Pandora’s box (The Economist, Jan 2, 2003)
автори залучають трансформації фразеологізму Pandora’s box, а саме додавання слова, яке найкраще задовольняє досягненню прагматичної мети повідомлення.
Unanimity is not essential to cutting the «Gordian debt» (Fin Times, Jul 1, 2012). У цьому заголовку заміна компонента
викликана необхідністю виокремити борг, як основну, найскладнішу проблему. Spain cuts a Gordian labour knot (The
Economist, Mar 8, 2001) – до фразеологізму додається компонент з метою виділити найпроблемнішу сферу економічної діяльності Іспанії. У наступних прикладах спостерігається вилучення компонента разом із субституцією: Beware
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Eurosceptics bearing gifts (The Economist, Jun 20, 2011). Beware Greeks bearing precedents (The Economist, Jan 17, 2015).
Beware Greeksvoting for gifts (The Economist, Jan 31, 2015). Opening Pandora’s inbox (The Economist, Aug 10, 2005).
Вартим уваги є той факт, що фразеологізм із позитивною конотацією The Golden Age, часто використовується для позначення минулих або майбутніх подій: Iran’s Oil Industry: Dreaming of a new golden age (The Economist, Aug 31, 2013).
The golden age of banking was not always glorious (Fin. Times, Jun 24, 2015). Poland’s agriculture: A golden age for Polish
farming? (The Economist, Mar 24, 2014). Це пояснюється тим, що період найбільшого процвітання можна виявити лише
проаналізувавши та порівнявши декілька етапів розвитку певної компанії або країни. Якщо в історії суб’єкта економічної
діяльності ще не було помітного розвитку, то його можна прогнозувати, ставити питання, примушуючи читачів шукати
відповідь самостійно. У випадку з занепадом економіки або банкрутством певного підприємства, можна з легкістю розпізнати колишні вагомі досягнення.
Підсумовуючи все зазначене, можна зробити висновок, що алюзія може бути основою для утворення гіперболи, образного порівняння, евфемізму, залежно від прагматичної настанови автора економічного повідомлення. В економічному
дискурсі, а саме у полемічних текстах, присвячених дискусійним питанням, міфологічні алюзії покликані виконувати
різні функції: привернути увагу до повідомлюваної інформації, спонукати прочитати статтю (при умові розміщення в
ініціальній позиції), передати авторське ставлення до проблеми, вуалювати негативну думку, зменшувати категоричність
висловлювання тощо. Орієнтація на масового реципієнта і прагнення авторів економічних текстів не тільки передати
інформацію, але й донести своє бачення проблеми, зумовлює використання загальновідомих міфонімів в якості алюзій,
тлумачення яких не становить труднощів для реципієнтів.
Перспективою подальшого дослідження може стати вивчення функціонування синкретичних тропів, утворених на
основі алюзії, в різних типах дискурсу.
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РОЗВИТОК ПОГЛЯДІВ НА РИМУ В ЇЇ ДЕФІНІЦІЯХ (ХІХ − ПОЧ. ХХІ СТ.)
У статті проаналізовано основні тенденції дефініювання рими впродовж ХІХ − поч. ХХІ ст. у східнослов’янській
філології. Виявлено, що переважна частина науковців дає визначення тільки одному зі стильових різновидів цього
явища − поетичній римі, тому нерідко дефініція підміняється описом функцій чи вказівкою на локалізацію рими у
віршовому рядку.
Ключові слова: рима, дефініція, термін, поняття, римологія.
THE EVOLUTION OF RHYME TREATING IN ITS DEFINITIONS (19TH – EARLY 21ST CENTURY)
The article deals with the main tendencies of rhyme definitions in the Eastern Slavonic philology in the 19th – early 21st century.
Scientific definition of the base concept «rhyme» is important problem of the rhymology. Fixation of the boundaries of «rhyme» and
«non-rhyme» makes lexicographic description of rhyming words possible. The study bases on the analysis of the rhyme definitions
formulated by linguists and scholars in literature. The definition of rhyme as a terminal consonance was prevalent during the 19th
century. The rhyme of the 20th century changed cardinally, so it was impossible to treat the rhyme classically. The new rhyme was
inexact phonetically and more various lexically. The investigators interpreted it as a method of the phonetic instrumentation of the verse.
We ascertained the main ways of elucidation of the rhyme: 1) as a rhythmic element; 2) as an element of text structure;
3) as a phonetic similarity of words. On the whole scholars determine only a poetic rhyme, so the definition is substituted by
the description of rhyme’s functions or localization in the line. In the 20th century the linguistic rhymology was formed. Its
purpose was to investigate the language origin of rhyme. Nowadays an urgent task of this branch is differentiation the rhyme
as a contextual phenomenon and a phenomenon caused by the language system.
Key words: rhyme, definition, term, concept, rhymology.
РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА РИФМУ В ЕЕ ДЕФИНИЦИЯХ (ХІХ − НАЧ. ХХІ В.)
В статье проанализированы главные тенденции дефинирования рифмы в течение ХІХ – в нач. ХХІ в. в восточнославянской филологии. Мы выяснили, что большинство ученых дает определение только одной из стилевых разновидностей этого явления – поэтической рифме, поэтому нередко дефиниция подменяется описанием функции или
указанием места рифмы в поэтической строке.
Ключевые слова: рифма, дефиниция, термин, понятие, рифмология.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями. Головною проблемою римології залишається наукове визначення ключового термінопоняття «рима». Точне розмежування рими і нерими дасть можливість окреслити об’єкт дослідження в тексті (у першу чергу, в поетичному) і здійснити лексикографічний опис римових слів, що є важливим науковим завданням сучасної авторської римографії, яка в Україні все ще
залишається в зародковому стані.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій і виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Критика
дефініцій, що існують, трапляється в переважній частині наукових праць, які торкаються проблеми окреслення поняття
рими. О. В. Кудряшова вбачає в наявних визначеннях суб’єктивність науковців [23, с. 40]. М. О. Богомолов зазначає, що
рима − складне явище, яке не можна зводити ні до шкільного, ні до наукового визначення [6, с. 120]. На підставі критичного розгляду дефініцій рими В. П. Москвін розрізняє два їх основні типи: у вузькому смислі як точної, або класичної, і в
широкому − як точної і неточної [30, с. 63]. Широке розуміння рими репрезентують позиційні визначення, функціональні, позиційно-функціональні, фонетичні [30, с. 64 − 66]. Останні, на його думку, притаманні західній науковій традиції.
І. В. Качуровський чимало уваги приділив дослідженню історії і теорії рими, а також проаналізував її дефініції, переважно періоду ХХ ст. Учений дійшов висновку, що їх можна поділити на загальноєвропейські та суто російські (наукові та
шкільні). Російські значною мірою вплинули на українську теорію рими, у тому числі еміграційну [18, с. 23−31]. Літературознавець І. В. Лучук розглянув дефініції рими в дискурсі української критики і лірики [27, с. 249–263]. Трактуванню
рими наприкінці ХVІ − у ХVІІІ ст. було присвячене одне з наших досліджень [29].
Метою статті є аналіз динаміки дефініцій рими в ХІХ −− на поч. ХХІ ст.
Виклад основного матеріалу. Поетична практика ХІХ − поч. ХХ ст. засвідчувала поступовий відхід від однозначно
кінцевої позиції рими, притаманної силабічному тексту, але саме розуміння цього явища залишалося традиційним − як
звукового повтору в кінці кількох віршових рядків. Граматика О. Павловського містила окремий розділ «О сочинении
и о стихотворстве малороссийском», утім, національні особливості віршування не були пояснені. Автор стверджував:
«Якнайретельніше розбираючи властивість малоросійського наріччя і порівнюючи його звороти з чисто російським писанням, я не можу виявити настільки важливих правил, щоб їх потрібно було викласти» [33, с. 22]. Єдину ж відмінність
української рими від російської він побачив у її «особливій легкості, численності і простоті вигадки» [33, с. 23].
О. Х. Востоков розумів риму як «співзвучність», «співзвучне закінчення», «гру співзвуч» [8, с. 79, 84]. Трактування рими як співзвучного закінчення у віршах простежується в наукових дослідження з теорії версифікації, а також у
підручниках для навчальних закладів (П. М. Перевлеський, М. Г. Мінін, М. М. Ліванов, М. М. Шульговський та ін.).
І. М. Бєлорусов одиницею римового співзвуччя вважав склад [4, с. 26]. Укладач російського словника рим М. Абрамов
ототожнював риму з римоформою: «Римою називається кінець слова, рахуючи від наголошеного голосного» [1, с. ІІІ].
Таким чином, поетичний контекст подекуди ніби залишався на другому плані і риму визначали як явище кінцевої фонологічної подібності, як мовний ресурс, що ним послуговуються віршотворці: «Римою називається співзвучність у словах.
Рима в мові те, що в малярстві поєднання відтінків», − писав український поет Я. Щоголів [47, с. 322].
Майже століття чималий авторитет у слов’янській філології має класична дефініція, сформульована російським ученим В. М. Жирмунським, хоча нерідко її цілком обґрунтовано критикують. У широкому розумінні В. М. Жирмунський
і його послідовники називають римою «всякий звуковий повтор, що виконує організаційну функцію в метричній композиції вірша», у вужчому − «звуковий повтор у кінці відповідних ритмічних груп (вірша, піввірша, періоду), що виконує
організаційну роль у строфічній композиції вірша» [14, с. 9].
У поетичній римі ХХ ст. відбулися революційні зміни, до нової рими вже неможливо було підходити з класичними нормами; вона стало якісно іншою: менш точною з фонологічного погляду і багатшою − з лексичного. Риму інтерпретували як один із прийомів звукового інструментування вірша, поряд з асонансом та алітерацією. Ще в 1872 р.
Я. О. Олесницький, вивчаючи давньоєврейську поезію, зробив висновок про те, що рима − різновид алітерації, її суть
полягає у співзвучності останніх звуків віршів та особливому наголосі, після якого має відчуватися пауза [32, с. 416, 434,
437]. О. М. Брик розклав римове співзвуччя на елементи і виявив, що це − «складне поєднання асонансу, алітерації (опорний приголосний), прямого звукового повтору (повний збіг приголосних) і повного, тобто якісного, кількісного і порядкового збігу ненаголошених голосних» [7, с. 62].
М. Соколов, працюючи над словником рим В. Маяковського, відзначив, що до його рими неможливо застосувати
класичне визначення «кінцева співзвучність», і ввів поняття ритмічної співзвучності. Дослідник дефініював риму як «парність ритмічно співзвучних слів, тобто збіг наголосів парних слів за повної або відносної схожості звукобукв − складів
− слів, розташованих до наголосу або після наголосу чи до і після одночасно» [38, с. 75].
У 20-х рр. ХХ ст. інтенсивно розвивається українська римологія. Відомості про риму та її різновиди вміщують у посібниках з поетики, граматики і стилістики. В. І. Сімович визначав риму як «однозвучність кінцевих складів у віршах» [36,
с. 528]. С. Гаєвський − як «подібність суголосів на кінцях віршів, починаючи від послідньої наголошеної голосівки в віршові» [9, с. 26]. Д. Загул указував на зв’язок рими з ритмом, з кінцем ритмічних одиниць і вбачав її первісне призначення
в тому, щоб «допомагати відчути кожний рядок зокрема, давати враження повторності ритмічних одиниць для певної мелодійності» [15, с. 137]. В. Домбровський визначав риму сучасної йому поезії як другу після ритму основу «музичної співності віршів» [12, с. 77]; з музичним ритмом пов’язував її Ф. Колесса. Важливе місце в його розумінні рими відігравало
поняття ікту − ритмічного наголосу, який не завжди збігається з нормативним словесним: «Однакові закінчення ритмічних рядків, визначені іктами і протяжними нотами, притягують до себе наголоси слів у відповідному тексті й витворюють
підклад до однозвучності в закінченнях відповідних віршів, що виявляються асонанціями <…> й римою» [21, с. 22−23].
До середини ХХ ст. стало очевидним, що в науковому і літературному середовищі терміном рима позначають два різні
поняття: 1) пару або ланцюг слів, які римуються, і 2) сам звуковий комплекс, що об’єднує римові слова [49, с. VI]. Зразком
першого з трактувань рими є визначення С. М. Федченка: рими − «упорядковані віршовим розміром співзвучні пари слів
у віршах» [42, с. 7]. У російській та українській римології дефініції переважно відповідали другому розумінню рими. Її
визначали як композиційно-звуковий повтор [19, с. 248] / повтор звуків або звукових комплексів [10, с. 133] / звуковий
повтор, який з’єднує закінчення двох або більше рядків [37, с. 324] / співзвучне закінчення двох або кількох віршових
рядків [39, с. 114] / регулярний звуковий повтор, що виконує організаційну функцію в метричній, строфічній і смисловій
композиції вірша [41, с. 15]. Взаємозв’язок рими й ритму поклав в основу визначення рими білоруський віршознавець
І. Д. Ралько: рима − це «співзвучність слів (тотожна або часткова) на послідовно певних місцях ритмічно співвіднесених
віршорядів (звичайно в кінці), що виконує організаційні функції: метричну і композиційну (сприяє маркуванню меж між віршовими рядками, об’єднанню їх у строфи чи строфоїди тощо)» [34, с. 125]. Ю. М. Лотман указав на існування в структурі
поетичного тексту позиційних (ритмічних) і евфонічних (звукових) еквівалентностей, перетин яких і є римою [26, с. 124].
Визначення Г. А. Шенгелі відрізняється від традиційного тим, що дослідник відходить від пояснення ролі рими в поетичному тексті, а звертає увагу на фонологічну характеристику: «рима є співзвуччям одного або кількох слів, що полягає
в тому, що їхні наголошені голосні однакові або відповідні <…>, а а всі наступні звуки до кінця слова звучать приблизно
однаково і розташовуються в одному і тому ж порядку в обох словах» [46, с. 241]. Неможливість дати чітку і вичерпну
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фонологічну характеристику рими призводить до того, що її визначають як «повторення більш чи менш схожих сполучень
звуків у закінченнях віршових рядків або симетрично розташованих частин віршових рядків» [5, с. 587]. У трактуванні
В. П. Тимофєєва рима − «омофонічна співзвучність» [40, с. 109]. З дінгвістичної точки зору підійшов до рими Ю. І. Мінералов, він розробив концепцію рими як особливого функціонального різновиду ситуації фонологічної подібності лексем
у мові [28, с. 57].
Українське радянське літературознавство і стилістика в питанні трактування рими перебували під впливом російського, тобто ідей В. М. Жирмунського (Н. Д. Тарасенко, П. К. Волинський, Н. Г. Сидяченко, В. М. Лесин, Н. В. Костенко,
курс «Сучасна українська мова. Стилістика» тощо). О. М. Бандура римою вважала «співзвуччя частин різних слів», що, як
правило, починається з останнього наголошеного складу» [2, с. 165]. Однозначне прив’язування співзвучності до кінця віршового рядка дає стилістам підставу розглядати риму як різновид звукової епіфори [35, с. 19]. Функціональне визначення дали римі В. В. Ковалевський («звуковий повтор композиційного значення» [20, с. 21]), І. Качуровський («застосування
в певній естетичній, мнемотехнічній, ритмічній, магічній, строфотворчій, жанровизначальній чи гумористично-розваговій функції гомоіотелевтону (гомоеотелевтону за іншим написанням), себто однакового (чи близькоподібного) звучання
закінчень суміжних або розташованих на устійненій віддалі двох або кількох слів» [18, с. 31]).
І. Г. Чередниченко запропонував два різні визначення: традиційне літературознавче − як елемента поетичного тексту
(«риму створюють слова, пов’язуючись у ритмі вірша одне з одним відповідно до своїх римотворчих властивостей» [44,
с. 18]) і лінгвістичне − «на позначення фонетичного зближення слів, яке виявляється в гармонійному співзвуччі їх фонем
і фонемосполучень у наголошених і суміжних складах» [43, с. 217].
На українську діаспорну римологію ХХ ст. вплинули основні тенденції слов’янського літературознавства. Традиційне
визначення рими як кінцевого співзвуччя дає Д. Нитченко (Австралія) [31, с. 38, 122]. І. Безпечний (Канада) майже дослівно повторює лефініцію Г. А. Шенгелі, характеризуючи співзвуччя, що утворює риму [3, с. 165]. А. Юриняк (Німеччина)
розумів риму подібно до О. М Брика − як поєднання асонансу й алітерації [48, с. 57]. І. Кошелівець (Німеччина) обстоював
складову основу римового спізвуччя [22, с. 125].
Рима початку ХХІ ст. не зазнає революційних змін − міняється глибина осягнення її суті. Концепція кінцевого співзвуччя залишається панівною переважно у шкільних визначеннях рими. Утім, і галузеві енциклопедії подекуди подають
спрощене визначення на кшталт «співзвучність кінців віршів або піввіршів, що відзначає їхні межі і зв’язує між собою»
[24, с. 878] або ж цитують формулювання В. М. Жирмунського [16, с. 641]. У багатьох визначеннях підкреслений зв’язок
рими з ритмом. Для Б. П. Іванюка рима − це «звукова схожість ритмічно сильних місць у словах» [17, с. 202].
М. І. Шапір критично переосмислив класичну дефініцію і запропонував широке трактування: римою він вважає графічний і звуковий повтор зі специфічною функцією − підвищення синтагматичної зв’язності «між власне віршовими
однорівневими парадигматичними одиницями (піввіршами, віршами, строфами тощо)» [45, с. 20].
Українська «Літературознавча енциклопедія» кваліфікує риму як композиційно-звуковий прийом суголосся закінчень
[25, с. 322], автор посібника зі стилістики П. С. Дудик − як фонетико-стилістичну ознаку мовлення, його інтонаційного
оформлення [13, с. 363]. С. М. Діброва називає римою «суголосся частин слів (коренів, суфіксів, закінчень), окремих звуків у суміжних чи близькорозташованих словах або симетрично розміщених частинах віршових рядків» [11, с. 4].
Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Підбиваючи підсумки огляду дефініцій рими впродовж ХІХ – поч. ХХІ ст., можемо зробити висновок про основні підходи до її трактування: 1) як вияву (елемента) ритму; 2)
як елемента текстової структури; 3) як звукової подібності лексем. Переважна частина науковців дає визначення одному
зі стильових різновидів цього явища − поетичній римі, тому нерідко дефініція підміняється описом функцій чи вказівкою
на її локалізацію у віршовому рядку: поетичну риму ототожнюють, як і кілька століть тому, із «краєсогласієм». У ХХ ст.
зародився напрям лінгвістичної римології, завдання якого − виявлення лінгвальної природи рими. На сьогодні актуальним
завданням лінгвістичної римології вважаємо диференціювання рими, з одного боку, як контекстуального явища, а з другого, − як явища, породженого мовною системою, що мають відображати відповідні дефініції.
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НОВЕЛІСТИЧНА СПАДЩИНА Г. ФОН КЛЯЙСТА – УКРАЇНОМОВНІ ВЕРСІЇ 30-Х РОКІВ
У статті здійснено аналіз перекладів новел «Маркіза фон О…», Заручини в Сан-Домінго», «Землетрус у Чилі»,
«Найда», Г. фон Кляйста. Розглядаються передумови та чинники звернення українських перекладачів, імена яких
приховані під криптонімами, до відтворення спадщини німецького письменника рідною мовою; на рівні форми та
змісту досліджуються художні особливості першої україномовної версії новели.
Ключові слова: переклад, новела, стиль, ритм, адекватність.
NOVELISTIC HERITAGE OF HEINRICH VON KLEIST – UKRAINIAN VERSIONS OF THE 1930s
The analysis of the translation of the short stories «The Marquise von O...», «The Betrothal in St. Domingo», The Earth quake in
Chile», and «The Foundling» by Heinrich von Kleistis performed in the paper. The conditions and factors of the Ukrainian translators’, whose names are hidden under cryptonym, appeal to the heritage of the German writer as well as rendering it into their native
language are considered; artistic features of the first Ukrainian version of the story are studied at the level of form and content. These
translations have never been reprinted and are inaccessible to a wide range of readers, as they are stored in special departments of
the libraries and are accessible mostly to scientists. Russian variants of the writer’s prose works are still dominant, and are widely
represented in the Ukrainian literary space. This is why the problem of the domestic translations of the German artist’s heritage
is among the most pressing ones. The translations were performed at the new stage of the development of the Ukrainian literary
language by the representatives of the Dnieper Ukraine, that’s why to determine their role and place in the domestic literary studies
some of the language and style decisions are considered in comparison with the approaches of I. Franko and O. Pashuk.
Keywords: translation, short story, style, rhythm, adequacy.
НОВЕЛЛИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Г. ФОН КЛЕЙСТА – УКРАИНОЯЗЫЧНЫЕ ВЕРСИИ 30-Х ГОДОВ
В статье осуществлен анализ переводов новелл «Маркиза фон О…», «Помолвка в Сан-Доминго», «Землетрясение в Чили», «Найда», Г. фон Клейста. Рассматриваются предпосылки и факторы обращения украинских переводчиков, имена которых скрыты под криптонимами, к воссозданию наследия немецкого писателя на родном языке;
на уровне формы и содержания исследуются художественные особенности первой украиноязычной версии новеллы.
Ключевые слова: перевод, новелла, стиль, ритм, адекватность.

Г. фон Кляйст за своє недовге життя написав всього 8 новел, які за своїми формальними властивостями вкладаються
в ідеальне поняття новели, і безперечно кожна з них заслуговує на увагу. Українською мовою новелістична спадщина
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представлена тільки чотирма новелами, а саме: «Маркіза О...» (І. Франко, 1903р.), «Наречена із Сан-Домінго» (О. Пашук,
орієнтовно 1910 р.) та збірка новел 1930 року(в яку входять: « Маркіза фон О...» «Землетрус у Чилі», «Заручення у СанДомінго», «Найда», автори зашифровані під криптонімами)). Ці переклади жодного разу не перевидавались і залишаються малодоступними для широкого кола читачів, оскільки зберігаються у спеціальних відділах бібліотек, доступ до яких
мають здебільшого науковці. І досі домінуючими залишаються російськомовні варіанти прозових творів митця, які широко представлені в українському літературному просторі. Тому проблема вітчизняних перекладів спадщини німецького
майстра слова належить до особливо актуальних.
Мета поданої нижче статті – розглянути передумови та чинники звернення українських перекладачів до новелістичної
спадщини німецького митця, а також на рівні форми та змісту дослідити художні особливості перекладів.
Беручи до уваги зростаючу популярність Г. фон Кляйста у Німеччині на початку ХХ століття, а також починання
І. Франка, О. Пашука, М. Євшана у справі популяризації творчості митця в Україні, у 20-і роки складалися досить сприятливі умови для розвитку української перекладної кляйстіани. Як не парадоксально, за цей час не було перекладено
жодного його твору, ні в офіційних виданнях, ні в архівних документах не виявлено жодної згадки про цього письменника. Натомість російською на 1930 рік опубліковано цілу низку творів митця, зокрема «Міхаель Кольгаас та інші новели»
(1916 р.), драми «Сімейство Шроффенштайн», уривок трагедії «Роберт Гіскард, герцог Норманський», комедії «Амфітріон» та «Розбитий глечик», трагедія «Пентесілея», а також «Кетхен із Гайльбронна» (увійшли до двотомного збірника
творів Кляйста 1923 року). Принагідно зауважимо, що ці твори, окрім «Розбитого глечика», і досі не перекладені українською. Знаковим для російської кляйстіани стало видання 1930 року новел «Землетрус в Чілі» та «Найда», які вважаються
вершиною російської перекладної рецепції Кляйста на той час.
Увага до спадщини німця у цей період спостерігається і в Польщі. Так, тут здійснено два переклади новели «Свята
Цецилія» (1922, 1929 рр.), вдруге перекладено «Землетрус в Чілі» та «Про театр маріонеток» (обидві 1924 р.). У 30-ті
роки у світ виходять і драматичні твори Кляйста, зокрема: «Пентесілея» (1938 р.), фрагмент «Роберта Гіскара» (1933 р.),
«Гомбург» (1936 р.). Під час другої світової війни опубліковано «Землетрус в Чілі» та «Злидарка із Локарно» (1942 р.), що,
на думку німецької дослідниці А. Мейєр-Фраац, було визначним явищем, оскільки під час німецької окупації в Польщі
існувала заборона на друк німецьких авторів польською [8, с. 157].
Українська перекладна кляйстіана окресленого періоду заявила про себе лише 1930 року, коли за редакцією М. Гільова і В. Державина видано (Харків-Одеса) збірник україномовних оповідань німецького майстра слова. Він включав
передмову та чотири оповідання: «Маркіза фон О…», «Заручини в Сан-Домінго», «Землетрус у Чилі», «Найда», причому
дві останні були перекладені в Україні вперше. Автори перекладів подані у виданні під криптонімами, що було на той
час досить поширеним явищем. На жаль, їхні прізвища не вдалося встановити. Актуальним постає питання причин та
необхідності такого кодування. Проблема швидше всього пов’язана з іменем самого Г. фон Кляйста, «ненадійного» з позицій радянської ідеології та національних переконань письменника. Тим більше, що наприкінці 20-х розпочався процес
згортання українізації. Як зауважив М. Стріха, формально не було жодного акту, який припинив би українізацію, проте
реально було згорнуто всі дії на розширення вжитку української мови, а провідних літераторів, митців, науковців – репресовано [4, с. 148]. З іншого боку, проводилась робота з наближення української мови до російської, метою якої стало
усунення «націоналістичних правил правопису, що орієнтували українську мову на польську, чеську буржуазні культури»
[4, с. 149]. На думку О. Забужко, офіційною ідеологією щодо мови переслідувалася прагматична мета, яка мала довести
читачеві «усю недоцільність, неекономність послуговування цією абсолютно несамостійною, геть в усьому тотожною
російській і через те просто зайвою мовою» [1, с. 122]. Можливо, арешти 1929 року у справі «Спілки визволення України»
і спонукали авторів залишитись анонімами. Вказане видання 1930 року виявилось вершиною рецепції художньої спадщини Г. фон Кляйста в радянській Україні, оскільки в наступні десятиліття ім’я письменника майже повністю зникає з
українського літературного обігу.
Хоча новели «Маркіза фон О...» та «Заручення у Сан-Домінго» перекладаються вдруге, автори нової версії не посилаються на попередні україномовні інтерпретації і не згадують жодних імен. За стилем і перекладознавчим підходом
переклади відрізняються від варіантів І. Франка та О. Пашука, тому припущення про їх передрук виключається. Більше
того, складається враження, що О. П і М. Г не були знайомі з наявними варіантами творів Кляйста в Україні, особливо
це стосується новели «Заручення у Сан-Домінго», виконаної О. Пашуком, тому немає жодних сумнівів, що винесені
ідентичні ініціали у виданні 1930 року (О. П.) не належать Онуфрію Пашукові, а комусь іншому. Окрім того, навіть при
першому ознайомленні з перекладами 1930 року, очевидно, що версії уже існуючих україномовних новел («Маркіза фон
О...» та «Заручення у Сан-Домінго») виконані слабше, ніж ті, що представлені в нас уперше («Землетрус у Чилі», «Найда»). Порівняльний аналіз відтворених 1930 року творів Кляйста показує, що кожен із вказаних авторів переклав по два
оповідання. Виходячи з манери викладення та стилю, лексичного наповнення, дотриманням ритму, підсумовуємо, що
одному з них належить «Маркіза фон О...» та «Землетрус у Чилі», іншому – «Заручення у Сан-Домінго», «Найда». Тобто,
мова може йти про перекладацький підхід двох різних майстрів, які послуговувалися оригіналом. Російські варіанти новел
«Землетрус у Чилі» і «Найда» теж вийшли 1930 року, тому вони не могли бути посередниками.
Переклади здійснено на новому етапі розвитку української літературної мови, причому представниками Наддніпрянської України, тому для визначення його місця у вітчизняному перекладознавстві та значення для розвитку нашої кляйстіани деякі мовностильові рішення будуть розглядатися у зіставленні з підходами І. Франка та О. Пашука.
Для глибшого осягнення художньої цінності україномовних новел Г. фон Кляйста, важливим чинником виступає передмова В. Державина, у якій критик подає власну оцінку представленого перекладу. Він, зокрема, підкреслює характерну
стильову стислість Кляйста, зауважуючи, що стиль, мабуть, здаватиметься сучасному читачеві надто «сухим і блідим»,
проте ґрунтується на принципі художнього об’єктивізму, на тому, щоб письменник не випереджав емоційне враження
читача власними висловами емоцій, а намагався зберегти «природну емоційність сюжету як такого» [2, с. 5]. Вказана
лаконічність і сухість у представлених українських версіях збережена майже всюди, перекладачі вдаються до нейтральної
та менш емоційно забарвленої лексики, ніж попередники.
У новелі «Маркіза фон О...» показовим є перший абзац, у якому у стислій формі подано експозицію та зав’язку новели, завдяки вживанню розширеної складнопідрядної конструкції. Якщо І. Франко в цьому випадку пішов на певні зміни,
опустивши деякі слова, автор версії 1930 року не відступає від текстової фактури першотвору, намагається адекватно
передати лексико-граматичне та смислове наповнення фрагменту.
В оригіналі: «In M…, einer bedeutender Stadt im oberen Italien, ließ die verwitwete Marquise von O…, eine Dame von
vortrefflichem Ruf, und Mutter von mehreren wohlerzogenen Kindern, durch die Zeitungen bekannt machen: daß sie, ohne ihr
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Wissen, in andre Umstände gekommen sei, daß der Vater zu dem Kinde, das sie gebären würde, sich melden solle; und daß sie,
aus Familienrücksichten, entschlossen wäre, ihn zu heiraten» [7, с. 104].
У перекладі: «У М..., значнім місті горішньої Італії, вдова маркіза фон О..., дама бездоганної репутації і мати кількох
гарно вихованих дітей, дала об’яву в газетах, що вона поза своєю свідомістю завагітніла, що батько дитини, яку вона має
народити, повинен об’явитись, і що вона вирішила за родинних обставин одружитись з ним» (варіант 1930 р.) [2, с. 15].
Як бачимо, тут передано всі три сполучники «daß», що є важливим критерієм адекватності, також збережено лексичну
одиницю «вдова» і часточку «фон». Проте автор чомусь ділить Кляйстові блоки інформації на дрібні абзаци, що помітно
впродовж усього оповідання. Можна припустити, що перекладач прагнув зробити текст більш зрозумілим і легшим для
сприйняття в Україні, проте такий підхід не може бути виправданий, оскільки грубо порушує ритмічну структуру першотвору. До такого ж засобу автор вдається і в оповіданні «Землетрус у Чилі». Це особливо недоречно в новелі, беручи до
уваги, що перше речення твору займає 15 друкованих рядків, тобто цілий абзац. Ділити його – означає грубо порушувати
задум автора. Принагідно зауважимо, що Т. Манн, відзначаючи високу майстерність Кляйста-новеліста, у статті «Гайнріх
Кляйст і його оповідання» назвав вказаний фрагмент «шедевром стислої експозиції» [3, с. 240].
Досить успішним можна вважати рішення авторів на рівні образної фігуральності. Знаходимо вдалі порівняння, метафори, епітети, які перевершують попередні версії,
В оригіналі
У Франка
У 30-ті роки
«Маркіза фон О...»
«die Göttin der Gesundheit selbst» [7,
«здорова як богиня» [6, с. 256]
«сама богиня здоров’я» [2, с. 22]
с. 109]
«wobei der Graf über das ganze Gesicht
«при чім графове лице обілляв густий «при цих словах графове обличчя
rot ward» [7, с. 215]
рум’янець» [6, с. 255]
обілляв густий рум’янець» [2, с. 19]
«die Hunde, die nach solchem Raub
«і шаленими ударами розігнав собак
«лютими вдарами розігнав ласих на
lüstern waren, mit wütenden Hieben
ласих на такий рабунок» [6, с. 253]
здобич собак» [2, с. 17]
zerschtreute» [7, с. 105]
«Es sei ein bloßer Schreckschuß beim
«Се лише такий страшак при штурмі» «це пустий постріл при штурмі» [2,
Sturm« [7, с. 114]
[6, с. 260]
с. 28]
В оригіналі
О. Пашука
Варіант 30-х
«Заручення у Сан–Домінго»
«in der Finsternis einer stürmerlichen
«в темряві бурхливої дощової ночі
«в темряві бурхливої й дощової ночі
und regnigten Nacht, jemand an die
хтось запукав у двері його дому» [5,
хтось постукав в затильні двері його
hintere Tür seines Hauses klopfte« [7,
с. 11]
дому» [2, с. 92]
с. 161]
«і дивився в ніч, що розкинулася
«und sah in die Nacht hinaus, die mit
«і глядїв у темну ніч, що пересувала
перед ними з бурхливими хмарами,
stürmlichen Wolken über den mond und
ся крізь місяць та зьвізди» [5, с. 22]
крізь які виблискували місяць і зірки»
Sterne vorüber zog« [7, с. 171]
[2, с. 103]
«nun, Ihr seid gewiß ein Weißer, daß
«ви певно білий, коли вам більше
«ви певно білий, коли волите радше
Ihr dieser stockfinster Nacht lieber ins
подобається дивитися в обличчя цій
сїй темній, як смола ночі заглянути в
Antlitz schaut, als einer Negerin« [7, с.
темній, хоч очі витни, ночі, ніж мувічі, ніж Муринці» [5, с. 11]
162].
ринці»(1930 р.) [2, с. 92]
«stand, gelähmt an alle Gliedern, als ob
«стояла без руху, немов спараліїжова«стояла паралізована, мов вражена
ein Wetterstrahl getroffen hätte« [7,
на» [5, с. 37]
блискавкою» [2, с. 120]
с. 185]
«Ihr seht den elendesten der Menschen,
«Маєте перед собою найнужденнїй«Ви бачите перед собою людину дуже
aber keinen undankbaren und schlechten шого в сьвіті чоловіка, але не невдячнещасну, але не невдячну і не лиху»
vor Euch« [7, с. 164]
ного і злого» [5, с. 14]
[2, с. 94]
«Niemand, bei dem Licht der Sonne«
«Ніхто, на сьвітло сонця […] крім
«Присягаюсь світом сонця, ніхто [...]
[7, с. 163]
мене і моєї матері» [5, с. 13]
тільки моя мати та я!» [2, с. 93]
Часовим проміжком здійснення, зміною соціальних умов різниться переклад і деяких ідіом, наприклад,
«Bei Maria und allen Heiligen« [7, с. 161]

«на Марію і всіх сьвятих» [5, с. 11]

«Ради Марії і всіх святих» [2, с. 92]

«daß diesem Jüngling, so lange er sich
in unserm Hause befindet, auch nur ein
Haar gekrümmt werde« [7, с. 177]

«аби тому молодому чоловікови, доки
він перебуває в нашім домі, волос
спав з голови« [5, с. 30]

«щоб у цього юнака доки він в нашім
домі, хоч одна волосина упала з голови» [2, с. 111]

«Ei, mien Himmel!« [7, с.164]
«mein Kind, der Gebrante scheut, nach
dem Spichwort, das Feuer« [7, с. 167168]
«wie das Gespräch, das sie unter vier
Augen mit ihm gehabt» [7, с. 188]

«Ах, мій Боже!» [5, с. 14]

«О, небо!» [2, с. 95]

«Коли хто, моя доню, попечеть ся, то
потім і на холодне дмухає» [5, с. 18]

«Моя дитино, полоханий заяць, як
кажуть, і пенька боїться» [2, с. 99]

«як розмова в чотири очі» [5, с. 41]

«як розмова на самоті» [2, с. 124]

Усі власні назви, слова-інтернаціоналізми транслітеруються, хоча в оригіналі вони подані французькою: Port au Prince
– Порт-о-Пренс, Daufin – форт Дофін; Kommandant – комендант, Sturm – штурм, Reverber – ревебер), причому часто
подаються розлогі примітки з поясненнями (наприклад, Дессалін Жан-Жак, мурин, невільник французького плантатора
на острові Сан–Домінго (Гаіті), під час повстання муринів був головним отаманом (1803 р.) і т.д. [2, с. 91].
Слід відзначити, що у виданні 1930 року відсутні архаїзми та діалектні форми, якими буквально насичені галицькі
версії новел Кляйста (особливо О. Пашука), значно менше незграбних місць, що, без сумніву, робить їх сучасними та доступними широкому загалу читачів. Наприклад,
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у О. Пашука
запукав
глядїв
місяць та зьвізди
спараліїжована
сего столїття
обійстє
уоружені товпи
жовтава краска лиця
лучило ся
от одїж і білє
у І. Франка
рабунок
лице

у 30-ті роки
постукав
дивився
місяць і зірки
паралізована
цього століття
садиба
озброєні купи
жовтаве на колір обличчя
трапилося
От сукні, білизна, панчішки
у 30-ті роки
здобич
обличчя

Все ж переклади містять чимало русизмів (хоча їх значно менше, ніж у попередників), наприклад: салдат, калитка,
предложення, простити, пеклування, павза, льокай, відогравати та ін. Трапляються також випадки неправильної інтерпретації, коли перекладач не схоплював справжнього значення того чи іншого слова. Як результат відхід від змісту
тексту. Так, речення «Er steckte die Magasine in Brand, eroberte ein Außenwerk [...]» [7, с. 105] у новелі «Маркіза О...»
передано: «Запалив склепи, заволодів передовими укріпленнями [...]» [2, с. 16]. Слово die Magasine – вжитий у множині
військовий термін, який перекладається як магазин, обойма, саме так і переклав його І. Франко: «Він запалив магазини
[...]» [6, с. 252]. В іншому випадку фраза »den Schlauch in der Hand» у тій таки новелі звучить українською (як і у Франка) «з кишкою в руці», хоча, як було вище згадано, мова йде про пожежний шланг (рукав). Проте такі місця в перекладі
трапляються нечасто.
Порівнянно з перекладами І. Франка і О. Пашука, які вільніше поводяться з оригіналом, вдаються до емоційно забарвленої та місцевої лексики, мова представлених у виданні оповідань наближена до сучасної літературної норми, автори демонструють широкі можливості українського слова, його здатність передати найрізноманітніші відтінки оригіналу.
Особливу цінність становлять новели, перекладені вперше («Землетрус у Чилі», «Найда»). У них відчувається глибоке
проникнення в дух першотвору, тяжіння до вживання нейтральної і сухої, як і в Кляйста, лексики, прагнення відтворити
оригінальний стиль автора – лаконічний і водночас складний.
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КАТЕГОРІАЛЬНИЙ СТАТУС ЕМОТИВНОСТІ
У статті проаналізовані основні підходи до вивчення поняття емотивності. Підкреслюється необхідність узагальнення та систематизації існуючого наукового доробку у галузі емотіології. Відзначається наявність розбіжностей думок лінгвістів щодо визначення категоріального статусу емотивності.
Ключові слова: емотивність, категорія, категоризація, емоції.
The categorial status of emotivity
The article investigates the main approaches to the studying of the concept of emotivity. The need for generalization and
systematization of the existing scientific information about emotiology is specified. The article also provides the information
about the disagreements among linquists concerning the categorical status of emotivity. Also the definition of such notions as
«language category» and «categorization» are provided.
Key words: emotivity, category, categorization, emotions.
Категориальный статус эмотивности
В статье проанализированы основные подходы к изучению понятия эмотивности. Подчеркивается необходимость обобщения и систематизации существующего научного наследия в области эмотиологии. Отмечается наличие разногласий лингвистов касательно определения категориального статуса эмотивности.
Ключевые слова: эмотивность, категория, категоризация эмоции.

Постановка проблеми. Будь-яке наукове поняття знаходить своє місце у системі науки в результаті тривалого і
складного процесу категоризації. Не виключенням є і поняття емотивності. Чітке визначення місця і значення поняття
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«емотивність» в системі наукових категорій таких галузей знання як психолінгвістика, когнітивістика, стилістика, комунікативна лінгвістика та ін. є актуальним завданням сучасного мовознавства. Розробкою цього питання наразі активно
займаються такі вчені як О. Є. Філімонова, В. І. Шаховський, М. С. Ретунська, А. В. Бондарко та ін.
Метою нашої роботи є узагальнення та систематизації існуючого наукового доробку щодо визначення категоріального статусу емотивності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Але перш ніж перейти до аналізу категоріального статусу емотивності
слід розглянути визначення поняття «мовна категорія» та виявити основні підходи до дослідження емотивності у лінгвістиці, оскільки, на наш погляд, саме вони відіграють визначальну роль у присвоєнні емотивності того чи іншого категоріального статусу. За визначенням Т. В. Булигіної та С. О. Крилова мовна категорія – це будь-яка група мовних елементів,
які об’єднує між собою наявність певної спільної ознаки [1, с. 215]. Виокремлення категорій тісно пов’язане із процесом
категоризації. Категоризація, на думку О. С. Кубрякової, «одна із пізнавальних форм людського мислення, що дозволяє
узагальнювати її досвід та здійснювати його класифікацію» [4, с. 45]. На сьогоднішній день можна виділити декілька підходів до дослідження категорії емотивності, а відтак і до присвоєння їй того чи іншого категоріального статусу.
Психолінгвістичний підхід. У рамках даного підходу емотивність розглядається як психолінгвістична категорія.
Представники даного підходу вважають, що будь-яке мовне явище (зокрема і явище емотивності) обумовлюється не тільки лінгвістичними а й психологічними закономірностями. Це твердження дозволяє вченим, зокрема таким як О. Є. Роговська, О. О. Залєвська, Є. Д. Хомська, визначити мовну свідомість як базовий психолінгвістичний механізм вираження
емоцій. Не менш важливими для психолінгвістичної концепції емотивності є також дослідження О. М. Леонтьєва. Він
розглядає емоційно-мотиваційні процеси свідомості як основу будь-якої психічної діяльності людини (у тому ж числі і
мовної). На його думку, емоції, будучи основою свідомості людини, регулюють процеси змістотворення і процеси їх відображення у мові [6]. На цьому і базується теорія про емотивну домінанту художнього тексту, яка була запропонована у
рамках психолінгвістичного підходу В.А. Піщальніковою. Виходячи із положення про те, що емоції є змістоутворюючим
центром свідомості, вона доходить висновку, що емоції є і змістоутворюючим центром художнього тексту а також регулятором його розуміння реципієнтом у процесі сприйняття тексту. Окрім того, на її думку, у тексті репрезентується «уся
розгалужена система головних (домінантних) і похідних емоцій» [7, c. 15]. Під похідними емоціями дослідниця розуміє
модифікації домінантної емоції. Їх функція – це ситуативний розвиток домінантної емоції. При цьому, за її словами, розвиток похідних емоцій може здійснюватися у декількох напрямках. З однієї сторони, вони можуть представляти різноманітні аспекти домінантної емоції й, тим самим, сприяти її посиленню, з іншої сторони – похідні емоції вони можуть
піти власним шляхом розвитку. В художньому тексті можуть фіксуватися похідні емоції, які частково відрізняються від
домінантної емоції, або ж повністю їй протиставляються. У цьому випадку можна говорити про те, що структура тексту
представлена амбівалентними емоціями [8].
Комунікативний підхід. У рамках комунікативного підходу поняття емотивності розглядається як комунікативна категорія. Російський мовознавець В.І. Шаховський вважає, що емоції пронизують усю комунікативну діяльність людини й
виділяє такі поняття як «емоційна комунікація» й «емотивні мовленнєві акти». На його думку емотивність є надзвичайно
важливим об’єктом дослідження комунікативної лінгвістики, оскільки вміння правильно інтерпретувати емоції співрозмовника сприяють більш продуктивному міжособистісному та міжкультурному спілкуванню [10].
Когнітивний підхід. У рамках когнітивного підходу емотивність розглядається як когнітивна категорія, оскільки на
сучасному етапі розвитку науки не викликає жодних сумнівів той факт, що когніція та емоції перебувають у тісному
взаємозв’язку. Головними об’єктами дослідження у рамках цього підходу виступають такі поняття як «емоційне мислення» та «емоційна концептосфера». Такі дослідники як В. І. Карасик, Н. А. Красавський, К. Луц, З. Ю. Балакіна займаються
дослідження емоційних концептів. Під «емоційним концептом» розуміється «етнічно, культурно зумовлене структурно-змістове, ментальне, як правило, лексично й фразеологічно вербалізоване утворення, яке ґрунтується на поняттєвій
основі і містить у собі, крім поняття, культурну цінність» [2, c. 49]. Тобто емоційний концепт є культурно обумовленим
концептом, який утворюється при певних соціально-історичний умовах у певній етнічній спільноті на певному етапі її
розвитку. Особливу увагу дослідженню емоційних концептів приділяє польсько-автралійська лінгвістка А. Вежбицька.
Вона вважає, що пояснювати значення емоційних концептів слід через створення прототипових ситуацій (тобто ситуацій
типових для виникнення тієї чи іншої емоції) за допомогою універсальних семантичних примітивів. Такий підхід, на думку А. Вежбицької, дозволить уникнути суб’єктивний тлумачень і отримати більш повне уявлення про емоції людини [3].
Стилістичний підхід. Деякі дослідники, зокрема Ю. В. Юсєва, Г. О. Золотова, Г. М. Ленько, досліджують категорію
емотивності у рамках стилістичного підходу і розглядають її як стилістичну категорію. На думку російської дослідниці
Г. М. Ленько використання стилістичних засобів вираження емотивності надає текстові особливу ступінь виразності,
робить різноманітним емотивний фон твору, передаючи різні емоційні стани героїв [6].
Російська дослідниця Ю. В. Юсева вважає, що з точки зору лінгвістичної стилістики, в емотивних контекстах можна
виділити два способи передачі емоцій:
1) стилістично нейтральний опис емоцій;
2) стилістично маркований опис емоцій.
На її думку, стилістично нейтральний опис емоцій реалізується у контексті переважно через опис зовнішніх емоційних реакцій людині, а також через опис внутрішніх суб’єктивний переживань, які можуть не мати зовнішніх проявів.
Відтворення у мові зовнішніх емоційних реакцій включає у себе опис звукових (опис звуків, які асоціюються з проявом
тієї чи іншої емоції), психофізіологічних (опис зміни кольору обличчя, прискорення дихання і.т.п.) та рухових емоційних
реакцій (міміки, зміна положення тіла і.п.) [12].
Стилістично маркований спосіб передачі емоцій реалізується за допомогою різноманітних емотивних засобів мови,
які функціонують на різних рівнях мови – фонетичному, морфологічному, семантичному, синтаксичному, текстовому.
Саме тому, на нашу думку, буде доцільним у рамках стилістичного підходу виділити, відповідно, такі підходи до визначення категоріального статусу емотивності:
1) Фонетичний підхід, у рамках якого дослідженням явища емотивності займається фонетична стилістика – наука,
яка вивчає фонетичне варіювання фонем (упущення звуків, редукцію звуків, заміну звуків), просодичні стилістичні засоби (емфатичний наголос, інтонацію, ритм, темп, паузацію) й авторські експресивні засоби (алітерацію, ономатопею,
асонанс).
2) Морфологічний підхід. Дослідження емотивності як морфологічної категорії представлене у працях таких мовознавців як І. В. Арнольд, Е. А. Вайгла, Є. М. Галкина-Федорук, М. М. Кожина, Д. М. Шмельов та ін. На їхню думку, емо-
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тивність на даному рівні актуалізується у мові за допомогою словотворчих афіксів (напр. -ish, -ie, let в англійській мові),
а також за допомогою введення у контекст нетипових словоформ (тобто оказіоналізмів).
3) Семантичний підхід. У рамках цього підходу дослідження поняття емотивності, як семантичної категорії, тісно
пов’язане із компонентною структурою значення слова. Так, В.І. Шаховський виділяє емотивний компонент значення
слова, у ролі якого виступає «та семантична частка (емосема), за допомогою якої мовна одиниця здійснює свою емотивну функцію, тобто функцію вираження емотивного стану суб’єкта чи його відношення до предмету мовлення» [11]. За
даними В.І. Шаховського аналіз численних одиниць з емотивною семантикою і їх функціонування у мовленні виявив три
семантичних статуси емотивності:
1. Статус обов’язкової емотивності, що становить емотивне значення слова, яке власне і є єдиним компонентом його
лексичного значення. Ця категорія емотивності може бути проілюстрована вигуками, посилю вальними частками, інвективними вокативами (сварливими словами, вульгаризмами) адресативами і т.д., тобто лексикою, яку ми визначаємо
терміном «афектив».
2. Статус факультативної (по відношенню до логіко-предметного компонента значення слова) емотивності, який уособлює конотаційне значення слова. Слова з емотивною конотацією, які В.І. Шаховський називає «конотативами» слугують
для вираження емоційного ставлення мовця до названого у логіко-предметному компоненті значення об’єкта. Тобто у статусі конотації емотивність супроводжує логіко-предметний компонент слова і є по відношенню до нього факультативною.
3. Статус потенційної емотивності, який становить емотивний потенціал слова. Тобто емотивність може нашаровуватися на семантику нейтрального слова в умовах певної емоційної ситуації. Емотивний потенціал слова можна продемонструвати на прикладі художніх текстів, контексти яких засвідчують, що у певних ситуаціях практично будь-яке слово
може набути емотивної конотації [11].
4. Синтаксичний підхід. Деякі вчені, зокрема дослідниця О. А. Турбіна, розглядають поняття емотивності у рамках
синтаксичного підходу і виділяють особливу мовну категорію – категорію емотивного синтаксису. На думку О. А. Турбіної, термін категорія в контексті емотивності має умовний характер, оскільки емотивність має образний характер, а
образне мислення, на відміну від аналітичного, за своєю природою не піддається процесу категоризації. На основі цього
дослідниця робить висновок, що формування категорії емотивного синтаксису пов’язане із «вторгненням емоційності
в комунікативно-когнітивні процеси, що призводять до зміни характеру мисленнєвих процесів, які супроводжують породження мовленнєвої одиниці». Принцип цих змін полягає в осмисленні денотативної ситуації, що веде до порушення
порядку механізмів актуалізації і, як наслідок, до зміни граматичної (синтаксичної) структури висловлювання [10, с. 5].
Когнітивно-дискурсивний підхід. У рамках когнітивного підходу до дослідження явища емотивності увага дослідників зосереджена більше саме на процесі концептуалізації емоцій у мові, тобто на дослідженні емотивності як складової
ментального фонду мови. Але, беззаперечним є той факт, що дослідження явища емотивності виходять за рамки когнітивістики і його не можна розглядати як виключно когнітивну категорію. Саме тому виникла необхідність у пошуці нового
підходу до дослідження категорії емотивності, який би охоплював абсолютно усі наявні у сучасній лінгвістиці підходи до
дослідження категорії емотивності і свідчив би про її полістатусний категоріальний характер. Саме тому значна частина
сучасних досліджень поняття емотивності відбувається у рамках когнітивно-дискурсивного підходу, у якому, на думку
Є.С. Кубрякової, «зусилля дослідника спрямовуються перш за все на те, щоб з’ясувати, як досліджуване поняття може
одночасно задовольнити як когнітивні так і дискурсивні вимоги» [5, с. 520].
Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок. Певна річ, що представлений матеріал не
охоплює великого розмаїття підходів до інтерпретації такого складного феномену як емотивність. Але він наглядно демонструє усю широту і багатошаровість категоріального наповнення даного поняття. Із вищевикладеного можна зробити
висновок про полідисциплінарний характер емотивності, процес становлення категоріального статусу якої ще триває.
Подальші інтер- і інтрадисциплінарні пошуки в контексті розробки і уточнення категоріальних ознак даного поняття допоможуть більш детально дослідити людські емоції та особливості їх репрезентації у мові, що сприятиме розвитку таких
наук, як психологія та лінгвістика.
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ПОЛІЖАНРОВИЙ ПОЕТИЧНИЙ ТЕКСТ: МІЖПАРАДИГМАЛЬНИЙ ВИМІР
У статті розглядаються існуючі підходи до вивчення модифікаційних жанрів літературних творів. У контексті цього зроблено спробу виявити основні ознаки специфічного різновиду модифікованого поетичного тексту, що
термінується в статті «поліжанровим». З’ясовано, що у межах поліжанрового поетичного тексту відбувається
зрощення матриць канонічних поетичних текстів, яке може виявлятися, зокрема, у словесно-поетичних засобах.
Ключові слова: модифікаційний жанр, поліжанровий поетичний текст, словесно-поетичний засіб.
MULTI-GENRE POEM: A CROSS-FIELD APPROACH
The article offers a review of the basic approaches to studying of the modified literary texts with a special focus on a
specific type of the modified poetic text called «multi-genre». It has been revealed that within a multi-genre poetic text, the
genre models of two canonic poetic texts get blended. Thus, such poetic texts as haiku-ballad, elegiac sonnet, sonnet-ballad,
etc. appear. Multi-genre poetic texts encompass poem-poem and poem-novel models. The poetic text can also interact with
genres techniques of other kinds of art. As a result, a polycode text appears (e.g. visual poetry). Still other poetic texts may
be formed due to imitation of techniques inherent in other kinds of art. It gives rise to the appearance of cross-semiotic texts
(e.g. surreal poems, cubist poems, mosaic poems, etc.). The interaction of two models of poems within a multi-genre poetic
text leads to a formation of a blended poetic space which comprises both form and content (including imagery). The cognitive
and communicative approaches to multi-genre texts enable the investigation of peculiarities of the author’s cognition and the
way he/she organizes his/her poetic thinking in multi-genre forms.
Key words: modified genre, multi-genre form, polycode text, blended poetic space, cognition.
ПОЛИЖАНРОВЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ: МЕЖПАРАДИГМАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Статью посвящено рассмотрению возможных подходов к изучению модифицированных жанров литературных
произведений. В контексте этого ставится задача выявить основные характеристики специфической разновидности модифицированного поэтического текста, который называется в статье «полижанровым». В исследовании определено, что в пределах полижанрового поэтического текста происходит сращивание матриц каноничных
поэтических текстов, которое фиксируется, в частности в словесно-поэтических средствах.
Ключевые слова: модификационный жанр, полижанровый поэтический текст, словесно-поэтическое средство.

Питання жанрових зрощень було й залишається одним із найбільш складних, «гіпероб’ємних», а відтак і недостатньо
вивчених у царині філології, що охоплює літературознавчу та мовознавчу парадигми. Якщо проблематиці жанру та жанрових модифікацій присвячено надзвичайно велику кількість наукових робіт (напр., А. Ю. Кримський, Н. Л. Лейдерман,
Н. Д. Тамарченко, Т. В. Бовсунівська, Н. Х. Копистянська, А. О. Ткаченко, Н. Б. Тихолоз, О. В. Гудошник та ін.), то сегмент поетичних текстів модифікованих жанрів, на кшталт сонет-балада, хайку-балада, лімерик-хайку тощо, на позначення яких ми використовуємо термін «поліжанрові» слідом за С. В. Овчаренко, яка запропонувала термін «поліжанри» [11,
с. 21–22], сьогодні є мало дослідженим як у літературознавчому, так і в мовознавчому аспектах.
Мета статті: висвітлити відомі підходи до вивчення жанрових модифікацій у напрямку зрощень жанрових матриць і
в контексті цього окреслити основні ознаки поліжанрового поетичного конструкту.
Об’єкт дослідження: поліжанровий поетичний конструкт.
Предмет дослідження: формально-змістові характеристики поліжанрового поетичного конструкту.
Матеріал дослідження: сучасна англомовна поезія.
Вивчення феномену поліжанрового поетичного тексту видається неможливим без звернення до дефініції терміну
«жанр». Існує багато потрактувань поняття «жанру» з численними коментарями нюансів цього мистецького явища. Жанр
у широкому сенсі трактується як феномен, що виникає внаслідок поділу кожного з видів мистецтва на підвиди, що зумовлюється багатогранністю конкретних можливостей художнього освоєння довкілля [17, с. 89]. У теоріях різних наукових
парадигм (насамперед, маємо на увазі естетику, літературознавство та мовознавство) зафіксовані різні принципи жанрового поділу – тематичні, структурні, функціональні – при цьому зазначається, що системний підхід виявляє існування
декількох площин жанрової диференціації, кожна з яких відповідає за певні грані складної побудови та функціонування
художнього твору [там само]. У літературознавстві жанр найбільш узагальнено бачиться як відносно стійка (що поєднує
усталені та плинні ознаки) відтворювана система формально-змістових ознак словесно-художнього твору, що відбиває
особливості авторського світобачення / авторську модель світу (за Н.Л.Лейдерман) [9, с. 58] у текстових засобах і має
орієнтацію на потенційного читача.
Втім твори, написані у чистих жанрових формах, зустрічаються рідше аніж ті, що демонструють певні жанрові модифікації. Як образно зазначав В.Б.Шкловський, у творчому процесі «жанри зіштовхуються, як льодові брили під час сходження криги, вони торосяться, тобто створюють нові поєднання із попередньо створених жанрів […] для того, аби в зсуві
форм виразити нове життєбачення автора» [16, с. 492]. Наукова література фіксує низку образних, однак досить точних
означень жанрових властивостей, які уможливлюють модифікації жанрів, а отже, надають їм перспективи розвитку. Тож,
модифікації жанру вбачаються можливими завдяки його властивості, яку називають «еластичністю» (Скварчинська C.) [цит.
за 7, c. 18] або «рухомістю» або «плинністю» жанру («mercurial qualities of a genre») [20]. З іншого боку, існує думка, що
жанрові модифікації як «конкретизації жанрового інваріанта» «розмивають», «розхитують», «деканонізують» жанровий
еталон [12, с. 30]. Втім це не заперечує загальноприйнятої думки про те, що модифікації є запорукою продовження життя
жанру.
Творчі експерименти зі зрощення жанрів набувають широкої популярності з літературної практики письменників
кінця XIX ст. [17, с. 89]. Починаючи з епохи Романтизму, яка зруйнувала канони поетичного текстотворення, поетичний
текст є відкритим для нових віянь, для «співпраці» з іншими видами мистецтва та прагне до синкретичності з ними. За
епохи Романтизму й у подальшому Символізму, коли митці намагалися відкрити Душу Всесвіту [5, c. 373], ставився
акцент на взаємодію мікро- та макрокосмосів через взаємодію відчуттів людини. Це поклало початок розбудові теорії
синестезії, яка зрештою дала поштовх до синтезу мистецтв [17, c. 314]. Результатом синтезу мистецтв із одного боку та
внутрішніх жанроперехідних процесів у царині поетичного мистецтва – з іншого, є полікодові та поліжанрові поетичні
тексти відповідно. Такі поетичні тексти є у фокусі уваги цього дослідження.
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З огляду на традиційну категоризацію літератури на роди – види (жанри) – різновиди (різновиди жанрів), будемо дотримуватися думки, що різновиди жанрів є власне жанровими модифікаціями. Суть поняття «жанрової модифікації» досить точно, на наш погляд, пояснила Н.Б.Тихолоз, яка вважає, що «жанрова модифікація – це генологічне поняття нижчого рівня загальності, вужче за обсягом, проте нюансованіше за змістом від літературного жанру; варіантна конкретизація
жанрового інваріанта, у якій зберігається основний стійкий формозмістовий комплекс жанровизначальних рис і поруч із
тим наявні специфічні особливості, які модифікують базову модель жанру і вирізняють цей тип на тлі модифікацій» [12,
с. 32]. У напрямі модифікаційних жанрів наразі виявлено основні моделі жанрових трансформацій [2]; чинники-модифіканти жанру [12]; принципи модифікації жанрів під впливом культурологічних [10] та ідеологічних [21] чинників; роль
суб’єктно-мовленнєвої організації дискурсу в формуванні модифікаційного жанру [4; 6]; роль хронотопного мислення в
модифікації жанрів [7; 21]; співвідношення категорії гендеру і жанрових метаморфоз (як, наприклад, тенденція жіночого
письма до змішування жанрів, із особливою концентрацією на автобіографічних мотивах) [18].
Проблематика жанрових зрощень починається із невизначеності в термінології. На сьогоднішній день термінологічний апарат налічує десяток термінів на позначення жанрових взаємодій: гібридний жанр, модифікаційний жанр, змішаний жанр, синкретичний жанр [12, c. 16], межовий жанр або паралітературний, що може утворюватися на стику літературних і не-літературних творів (філософського, наукового, журналістського письма, мистецтвознавчої критики тощо)
[12, c. 16; 7, с. 25], стикові жанри [7, c. 45], які породжуються процесами жанрових метаморфоз або жанрового синтезу,
і, нарешті, монтажні жанри та поліжанри [11, c. 21]. Термінологічне розмаїття свідчить про відсутність системних досліджень у сучасній філології таких комплексних явищ, як жанрові зрощення.
Жанри, як відомо, можуть легко перехрещуватися за формально-змістовими показниками [13]. Поряд із цим існує
низка поетичних текстів, у яких спостерігається зрощення поетичних матриць канонічних текстів (при цьому зазначимо,
що термін «поетична матриця» [3, c. 259] позначає композиційно-змістовий інваріант, який структурує художнє мислення
автора). Такі тексти називатимемо «поліжанровими». Поліжанровим поетичним текстом є такий, у межах якого поєднуються елементи як правило двох канонізованих жанрів поетичних текстів (версифікаційна поліжанровість), поетичного
та прозового текстів (романізована поліжанровість). Версифікаційна поліжанровість представлена моделлю вірш-вірш і
може бути проілюстрована такими текстами, як: сонет-балада, хайку-балада, елегійний сонет, пасторальне хайку, лімерик-хайку, хайку-елегія, пасторальна елегія тощо. До романізованих ліричних жанрів або ліричних жанрів з елементами
наративу відносяться вірш у прозі, вірш-казка, епістолярний вірш, роман у віршах тощо. Іншим різновидом поліжанровості є так звані «вставні жанри» [7, c. 89], тобто такі, які є вбудованими в структуру текстів певних жанрів.
Жанри можуть формуватися на основі не лише одного, але й двох чи навіть трьох родів (у випадку із поетичними текстами, такою є класична балада), а також збагачуватися через інші види мистецтва та позалітературні форми [7,
с. 24]. Вихід поетичного тексту в міжмистецькі площини дає поштовх до формування полікодових поетичних текстів. Як
результат, з’являється полікодовий або креолізований поетичний текст, у якому втілюються техніки іншого / інших
видів мистецтв, взаємодіють із вербальною тканиною вірша та доповнюють його зміст. У цьому випадку мова йде переважно про візуальну поезію та її різновид відео поезію (відео поезія охоплює такі різновиди: візуальна, документальна,
текстографічна, ілюстративна, концептуальна, сюжетна тощо).
З іншого боку, поліжанрові тексти можуть формуватися завдяки механізмам інтермедіальності, тобто імітації технік
того чи іншого виду мистецтва. Зважаючи на вид мистецтва, техніки якого імітуються у поезії, поетичні тексти поділяються на такі, що мають візуальну домінанту (живописна поезія: версифікаційні техніки кубізму (Е.Е.Каммінгс), сюрреалізму (Е.Бішоп), мозаїчна поезія, тощо); аудіальну домінанту (антифональна поезія, вірш-фуга, вірш-симфонія) тощо. Такі
жанри ще називаються «перехідними» [7, с. 63], тобто такими, які сформувавшись в одній системі, наприклад, у живописі
– портрет, пейзаж, натюрморт – отримують або не отримують такої ж самостійності в літературі та протиставляються
«спільним» або «дифузним» [12] жанрам для різних видів мистецтв (балада в літературі та музиці тощо).
Розглядаючи аспект родових та видових «взаємозбагачень» і передумов збагачення різних літературних родів,
Н. Х. Копистянська звертається до концепції чеського дослідника проблем генології Зд.Матгаузера, котрий стверджує,
що шляхами родової взаємодії є синкретизм, синтез, інспірація, перехід, перенос, переклад [7, с. 23]. Продовжуючи думку
про техніки жанрових зрощень, припускаємо, що серед них можуть бути техніки монтажу (= побудова часопросторорової
композиції в мистецтві, що передбачає скорочення та поєднання окремих елементів у єдине ціле [17, c. 212]), колажу (=
побудова твору із контрастного різнофактурного матеріалу задля збагачення художньої мови [17, c. 151]) та бріколажу (=
спонтанна побудова твору з підручного матеріалу [8, с. 89]). Зрощення жанрів тягне за собою новозміни на всіх можливих
рівнях поетичного тексту: в образності, тональності, композиції, ритміці тощо [7, с. 8].
Когнітивний та комунікативний підходи до вивчення генологічної проблематики, розроблювані відповідно Т. В. Бовсунівською та Шеффером [2; 15, c. 82-104], уможливлюють розгляд мовленнєвих особливостей жанрів та їхніх різновидів
із особливою увагою до специфіки авторського пізнання явищ довкілля та фіксування особливостей його світосприйняття
у мовленнєвих засобах поетичного тексту.
Підведемо підсумок огляду теоретичних здобутків, пов’язаних із проблематикою жанрових зрощень, аби наблизитися
до методології вивчення мовленнєвих аспектів поліжанрових поетичних текстів. Тож, пізнання автором світу фіксується
в його особистому світообразі, унікальне наповнення якого потребує особливих форм вираження. Часто такою формою
виступає новаторський поліжанровий текст, який поєднує елементи двох і більше жанрів і характеризується новоутвореннями на різних мовних рівнях, що потребує детального вивчення.
Розглянемо для прикладу один типологічний різновид поліжанрового поетичного тексту, яким є хайку-елегія Х. Хантера [19] і проаналізуємо його за наступними категоріями: 1) змістовні ознаки жанру; 2) жанровий адресант і адресат; 3)
образність аби виявити в ньому наявність згадуваних гібридних утворень, що маркуються відповідними мовленнєвими
засобами.
Haiku – Elegy
A sweet memory ago
Love sparkled in your eyes
It lives on, in me
Аналізований поетичний текст втілює поєднання елементів двох віршованих жанрів: хайку, який в контексті англомовної культури ще називають «англомовною орієнтальною мініатюрою» [14], та елегії. Класичні тексти жанру хайку
мають усталену форму. Традиційно – це три рядки, що складаються з 5+7+5=17 складів. Оскільки хайку за походженням
є початковими строфами, вони мають незавершений вид, тобто не містять завершених речень. Мініатюрна форма хайку
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є осередком концентрованих «мінімалістичних» образів, що часто створюються шляхом суположення. Тропіка є чужорідною для хайку, оскільки подає авторські образи в готовому вигляді, в той час як для хайку характерним є надання
реципієнту можливостей побудови асоціативних мереж шляхом натяків [1].
Аналізована англомовна орієнтальна мініатюра написана в стилі західних традицій, які дозволяють відхід від класичного японського поетичного канону. Так, сконденсовані образи створені аналоговим (метафоричним) мисленням автора
знаходять вияв на текстовому рівні у вигляді, епітета A sweet memory, котрий у поєднанні із прислівником аgo створює складний полішаровий образ. Він поєднує у собі обставину часу, на яку нашаровується авторське сприйняття часу.
Пам’ять ліричного героя зберігає позитивні моменти, які осмислюються ним у термінах позитивного образу смакового
відчуття sweet. Метафоричний образ другого рядка є теж нетиповим для класичного канону хайку, втім йому властивий
мінімалізм – Love sparkled in your eyes (іскра кохання спалахнула). Дієслово, вжите у минулому часі в поєднанні з обставиною минулого часу аgo, а також подальше суположення швидкоплинного образу іскри кохання, яка продовжує жити в
душі другої половини (або суположення минулого часу з теперішнім невизначеним) створює у вірші елегійний настрій.
Домінантою елегії є змішані почуття ліричного героя, атмосфера поетичного текста, в якій поєднується радість і печаль,
яка має відтінок поетичної інтимності.

Формування моделі поліжанрового поетичного тексту хайку-елегії Х.Хантера

ХАЙКУ
(традиційна стилістична перспектива)

ХАЙКУ-ЕЛЕГІЯ
(poem by Hugh Hunter)

ЕЛЕГІЯ
(традиційна стилістична перспектива)

Змістовні ознаки жанру: поетичний
текст мінімалістичної форми (3 рядки);
об’єктивізм форми презентації.

поетична мініатюра, що
вміщує глобальний образ почуття, що триває у часі

Змістовні ознаки жанру: поетичний
текст без фіксованої форми, просякнутий
змішаними почуттями (радості й печалі)
або лише суму, роздумами, з відтінком поетичної інтимності

Адресант: ліричний герой-споглядач

Адресант: ліричний герой- нещасливий коханець

Адресант: ліричний герой представлений
такими образами, як «меланхолік», «помираючий», «нещасливий коханець» і т.д.

Адресат: безособовий

Адресат: безособовий або
множинний

Адресат: безособовий

Образність: Концентровані образи, що
поєднуються технікою суположення; відсутність тропіки в японському каноні та
її наявність в англомовному каноні

Образність: концентрована,
створена художніми засобами,
що входять у відносини суположення та яким притаманні
полісемантичні нашарування

Образність: Тропіка, що екстеріорізує домінантне для жанру почуття суму

Функції мовленнєвих засобів: референтна, емотивна

Функції мовленнєвих засобів:
Емотивно-експресивна

Функції мовленнєвих засобів: емотивноекспресивна

Дані таблиці свідчать, що в такому поліжанровому тексті відбувається «боротьба» ознак двох жанрових систем.
Суб’єктивізм ліричного героя, його почуття вимагають виявлення своєї інтенсивності. Це досягається завдяки малій формі.
Перспектива дослідження вбачається у з’ясуванні тенденцій формування поліжанрових поетичних текстів на основі
різних типологічних поліжанрових різновидів.
Література:

1. Андреев А. Что такое хайку? / А. Андреев. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті : http://haiku.ru/frog/def.htm.
2. Бовсунівська Т. В. Когнітивна жанрологія і поетика / Тетяна Володимирівна Бовсунівська. – К. : В.-п.ц.: «Київський університет», 2010. – 180 с.
3. Борев Ю. Б. Эстетика / Юрий Борисович Борев. – [4-е изд., доп.]. – М. : Политиздат, 1988. – 496 с.
4. Воронцова Т.И. Языковая картина мира баллад лирического характера / Т.И. Воронцова. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до статті : http://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-kartina-mira-ballad-liricheskogo-haraktera.
5. Галич О. Теорія літератури: підручник / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.
6. Гудошник O. В. Діалог у жанрово-стильовій структурі лірики (на матеріалі творчості М. Цвєтаєвої 10-20-х рр.): дис. …
канд. філол. наук: 10.01.06 / Оксана Василівна Гудошник. – Дніпропетровськ, 1996. – 170 с.
7. Копистянська Н.Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства / Нонна Хомівна Копистянська. – Львів : Паїс,
2005. – 367 с.
8. Леви-Стросс К. Первобытное мышление / Клод Леви-Стросс. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до монографії :
http://royallib.com/book/levistros_klod/pervobitnoe_mishlenie.html.
9. Лейдерман Н. Л. Теория жанра: научное издание / Наум Лазаревич Лейдерман. – Екатеринбург : Урал гос. пед. ун-т, 2010.
– 904 с.
10. Магомедова Д. М. Филологический анализ лирического стихотворения: учеб. пособие / Дина Махмудовна Магомедова. –
М. : Академия, 2004. – 192 с.
11. Овчаренко С. В. Проблема жанру в класичній і некласичній естетиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. філос.
наук: спец. 09.00.08 «Естетика» / С. В. Овчаренко. – Київ, 1999. – 36 с.
12. Тихолоз Н. Б. Жанрові модифікації казки у творчості Івана Франка : дис.... канд. філол. наук: 10.01.01 / Наталія Богданівна
Тихолоз. – Львів, 2003. – 229 с.
13. Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Ц. Тодоров. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до праці :
http://royallib.com/book/todorov_tsvetan/vvedenie_v_fantasticheskuyu_literaturu.html.
14. Шершньова А. В. Образотворення в англомовних орієнтальних поетичних мініатюрах: когнітивно-семіотичний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / А. В. Шершньова. – Київ, 2013. – 20 с.
15. Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? / Ж.-М. Шеффер; [пер. с фр. С.Н. Зенкина]. – М. : Едиториал УРСС, 2010.
– 192 с.
16. Шкловский В. Б. О Жанре : Избранное в двух томах / Виктор Борисович Шкловский. – М. : Художественная литература,
1983. – Т. 1: Повести о прозе. – С. 491–493.
17. Эстетика : словарь / [ред. А. А. Беляев и др.]. – М. : Политиздат, 1989. – 447 с.
18. Gygax, F. Gender and Genre in Gertrude Stein / Franziska Gygax. – Connecticut : Greenwood Press, 1998. – 145 p.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

234

19. Hunter H. Haiku – Elegy / H. Hunter. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ілюстративного матеріалу : https://
hughclarkhunter.wordpress.com/2012/07/15/haiku-elegy/.
20. Robinson, D. Elegiac Sonnets: Charlotte Smith’s Formal Paradoxy / D. Robinson. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
статті : http://connection.ebscohost.com.
21. Schmidt, G.A. Renaissance Hybrids: Culture and Genre in Early Modern England / G.A. Schmidt. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу до статті : http://connection.ebscohost.com.

О. А. Росстальна,

УДК 82.08

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Київ

КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАННЯ Т. ГАРДІ
«ПЕРША ГЕРЦОГИНЯ ВЕССЕКСУ»
У статті заналізовано композиційні та художні особливості оповідання Т.Гарді «Перша герцогиня Вессексу»,
першого твору збірки «Група шляхетних дам». Визначаючи загальний композиційний принцип збірки, тематичне наповнення творів та специфіку створення системи образів, оповідання будується на двох просторово-хронотопних
та наративних моделях.
Ключові слова: композиційні та художні особливості, мала проза, рамкове обрамлення, просторово-хронотопна
модель, наратив.
COMPOSITIONAL AND ARTISTIC PECULIARITIES OF T. HARDY SHORT STORY «THE FIRST COUNTESS
OF WESSEX»
The article is dedicated to the analysis of compositional and artistic peculiarities of T.Hardy short story «The First Countess of Wessex». The main compositional peculiarity is the usage of frame principle which is also typical for short stories in
«Wessex Tales» collection. The events are presented as a manuscript read by a local historian. In every short story the tale
is told by the members of Wessex Club within one day. In such a way there are two spaces and time models: the one which
belongs to storyteller, and the one which is narrator’s.
Being an «introduction» to other stories in the collection, «The First Countess of Wessex» is based on artistic features
which Hardy develops in his further prose. The opposition «male – female» suggests the writer’s tendency to create certain
character types. Multilevel literal and cultural allusions, symbolism of names, and special manner of narration represent the
general style of the collection. The theme of social inequality, the relationship of men and women, parents and children and
marriage problems combined with special character system (the main characters are female) form peculiar Hardy’s style.
Key words: short story, narrative, male – female characters, frame principle, character type.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОБЕННОСТИ РАССКАЗА Т.ГАРДИ «ПЕРВАЯ ГЕРЦОГИНЯ УЕССЕКСА»
В статье проанализированы композиционные и художественные особенности рассказа Т.Гарди «Первая герцогиня Вессекса», первого произведения сборника «Группа благородных дам». Определяя общий композиционный принцип сборника, тематическое наполнение произведений и специфику создания образной системы, рассказ строится
на двух пространственно-хронотопных и нарративных моделях.
Ключевые слова: композиционные и художественные особенности, малая проза, рамочное обрамление, пространственно-хронотопная модель, нарратив.

Англійський письменник Т.Гарді увійшов в історію світової літератури як автор романів, поезії та малої прози. Увага
читачів і критиків до великих епічних творів митця спричинила дисбаланс у вивченні творчості письменника. Об’єктами
спеціальних дослідження найчастіше ставали романи, залишаючи поезію та оповідання на маргінесі. Окремі аспекти малої прози Т. Гарді були розглянуті в роботах К. Бреді, Ч. Мея, М. Урнова, Л. Смикалової, І. Канторовича, Т. Мотилевої,
А. Бурцева А. Невструєвої, Ю. Селезневої, С. Матченої, Н. Серебрякової, однак відсутність ґрунтовних праць робить подальші дослідження актуальними.
Метою літературознавчої розвідки є дослідження композиційних та художніх особливостей оповідання Т. Гарді «Перша герцогиня Вессексу» (The First Countess of Wessex,1889), першого твору збірки «Група шляхетних дам» (1891).
Особливістю композиції твору є використання принципу рамкового обрамлення, яке також має місце в оповіданнях
збірки «Вессекські оповідання». Події твору презентовані як розповідь місцевого історика, що він читає рукопис. Відтак
стає можливим розмежування двох аспектів: «події, про яку розповідається» та «події самої розповіді» [1, с. 403]. Відносна автономність «нарації» та «події» дозволяє виділити в художньому плані твору дві чітко виражені просторово-часові
хронотопічні моделі: простору оповідача та простору розповідача. Вони не перетинаються, а ніби доповнюють одна одну:
існування простору оповідача робить можливим існування простору розповідача. При цьому формат твору можна окреслити як «історія в історії». Така модель використовується письменником й в оповіданні «Легенда 1804 року».
Співіснування двох наративних начал зумовлює ускладнення часової площини творів. Дія оповідань збірки одночасно
реалізується у трьох часових вимірах – теперішньому та двох минулих. Перший (теперішній час) включає розповідь про
зібрання Антикварного клубу, де були презентовані історії про благородних дам, другий (минулий час) – акт переказування історій, третій (віддалений минулий час) містить події, що відбулися в житті заможних мешканців Вессексу. Часові
площини чітко поляризовані через позиції розповідачів. Переказуючи історію, розповідачі зв’язують минуле й теперішнє.
Натомість таке часове розмежування не фіксується оповідачем, який лише описує реакцію слухачів (членів Антикварного
товариства) на оповідь, розпочинаючи наступну історію. В оповіданнях відбувається трансформація, перерозподіл функціональних ролей оповідача та розповідачів при створенні сюжетної канви розповіді. Фактично розповідачі виходять за
межі своїх повноважень, частково перебираючи на себе функції оповідача. Застосування форми нарації від першої особи
створює ілюзію достовірності викладених подій, тим самим зменшується дистанція між тим, хто оповідає історію, та
тими, хто її слухає чи про неї читає. Розповідачі, переказуючи події, відтворюють емоційний стан героїв, їхні переживання, насичують розповідь кольорами, роблять її об’ємною та виразною. Як творці історії, вони виконують функції деміургів, суттєво зменшуючи коло повноважень оповідача. Об’єктивність розповіді оповідача доповнюється суб’єктивністю та
індивідуалізацію викладу подій розповідачами.
© О. А. Росстальна, 2015
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Події, описані у творі «Перша герцогиня Вессексу», суміжні в просторовому відношенні (дія відбувається в околицях
маєтку Кінг Хінгток), проте розведені в часі. Хронологічна відстань між подіями та розповіддю про них – принаймні
кілька десятків років. Важливо, що розповідь про обставини, за яких була прочитана та переказана історія Бетті Дорнелл,
і про які переповідає оповідач, – вміщена не на початку, а у кінці твору. Така організація оповідання зумовлена будовою
всієї збірки «Група шляхетних дам», у якій кожна попередня історія є інтродукцією наступної.
Так, оповідачу належить вступне зауваження, яке власне є формою презентації особи розповідача, та великий за обсягом фрагмент у фіналі оповідання – опис обставин, за яких були переказані історії про представниць благородних родин
Вессексу, та розповідь про низку персонажів, розповідачів, які переповідають ці історії. Простір розповідача складається
не лише з викладу перебігу подій, а й з оцінки того, що відбувається. Розповідач характеризує персонажів та одночасно
відтворює особливості мовлення героїв (наприклад, у мові сквайра дуже багато скорочень та просторічних виразів).
Образи героїв першого твору, на відміну від усіх наступних, дуже близькі до тих, що були презентовані в оповіданнях
збірки «Вессекські оповідання», як вважає К. Бреді [4, с. 51].
Життя Бетті Дорнелл проектують її батьки. Батько героїні, різкуватий та грубуватий чоловік, що почувається ніяково в
колі більш витонченого товариства своєї дружини, оточує себе людьми, нижчими в соціальному плані, нібито самоутверджуючись. Мати героїні є головною в родині. Не поважаючи чоловіка, жінка приймає та реалізує рішення. Формально таке
протистояння зреалізоване письменником у зображенні двох просторів – жіночого (маєток місіс Дорнелл) та чоловічого
(маєток містера Дорнелла). Кожен герой відтак має свій простір. Дорнелл і сам радше підкорюється дружині, аніж протистоїть їй. Єдиною формою протесту сквайра є «втеча»: після чергового скандалу він їдe з маєтку дружини до свого власного.
Опозиція «чоловіче – жіноче», намічена в першому творі збірки, у різних варіантах подана в наступних оповідання та
унаочнює тенденцію Т. Гарді до створення образів жіночних чоловіків та чоловікоподібних жінок.
Майбутня доля Бетті Дорнелл стає предметом жвавих сперечань її батьків. Заради досягнення своїх власних, доволі
корисних бажань вони маніпулюють дитиною. Так, мати хоче, щоб дочка, узявши шлюб із заможним Стівеном Рейнардом
(Stephan Reynard), здобула дворянський титул, якого бракувало її чоловікові. Батько, нав’язуючи дочці свої вподобання,
бажає, щоб дівчина стала дружиною сина сусіда Феліпсона (Phelipson). Юна героїня опиняється перед вибором між власними та чужими почуттями, і у фіналі твору перемагає воля матері. Прийняття рішення для Бетті пов’язане з досягненням
зрілості – як статевої, так і духовної. Розповідач зображує перетворення «з дівчини на жінку», показуючи це через вживання пестливої форми імені героїні (Бетті – похідне від Елізабет [2, с. 78]). У такий спосіб відбувається своєрідна капсуляція
образу героїні – батьки не визнають за дочкою права бути дорослою, «закривають» її в дитячому імені, але тим самим
провокують до активних дій.
Вродливий Феліпсон здається героїні ідеальним чоловіком. У зовнішньому плані тридцяти п’ятирічний Рейнард «блідий, високий, стриманий і врівноважений» [5, c. 15] програє молодому суперникові. Щоб відтягнути зустріч з чоловіком,
Бетті навмисно заражується віспою. За припущенням К. Бреді, цей епізод, уведений у текст оповідання видання 1891 р.,
Т. Гарді «позичив» із твору англійського письменника В. Ейнсворта «Старий собор святого Павла» (1841) чи «Історії
Генрі Есмонда» (1852) В. Теккерея [4, c. 207]. Проте сам мотив випробування сягає фольклорних джерел. У контексті
твору Т. Гарді хвороба є перевіркою для обох героїв. Для Рейнарда – це випробування терпіння та розсудливості (він має
дочекатися, поки дівчина подорослішає як фізично, так і духовно), для Бетті – це своєрідна ініціація (вона досягає зрілості
завдяки терпінню та ніжності чоловіка). Мотив позбавлення краси символізує переведення позиції героїні із захоплення
зовнішнім на вшанування внутрішнього світу. У літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема у творчості представника
естетизму О. Вайльда, категорія краси мала першорядне значення. Проте, за спостереженням О. В. Тумбіної, для Вайльда
«гостре відчуття краси зливається з живим відчуттям її моральної значущості» [3, c. 12]. Для письменника духовна краса
важливіша за зовнішню («Портрет Доріана Грея», казки).
Інцидент із віспою змінює ставлення Бетті до Стівена Рейнарда та змушує його зрозуміти, що внутрішні риси є важливішими за зовнішню красу. Цікаво, що в першому варіанті оповідання, призначеному для періодичних видань, Феліпсон
помирав, у другому ж виданні твору Т. Гарді зображує героя боягузом [4, c. 207], котрий кинув Бетті, побачивши на її
обличчі ознаки віспи. Натомість Рейнард ніжно поцілував дівчину, не боячись захворіти. Стівен Рейнард, «мудрий, розсудливий чоловік з гарними манерами» [5, c. 51], за допомогою свого кохання ніби висмикує Бетті, «маленьке ягня» [5,
c. 10], зі сварки між батьками. Його товариство, розум, життєвий досвід та головне – щирі почуття до дружини – роблять
можливим її щастя. Рейнард поєднує найкращі риси, притаманні батькам Бетті, проте, на відміну від них, у нього ці якості
не гіперболізовані, а система цінностей не зміщена в хибному напрямку. Саме стриманість та одночасно емоційність дозволяють герою діяти в інтересах Бетті, а тому вона знаходить щастя з ним. Важлива роль, яку відіграв чоловік у житті
героїні, підкреслена етимологією його прізвища. Родинне ім’я Рейнард (Reynard) утворене поєднанням двох давньо германських слів «ragin» – рішення богів + «hart» – сміливий, сильний [2, c. 382]. Стівен стає для Бетті не тільки чоловіком,
а й другом та батьком одночасно, що підтверджене епітафією, складеною жінкою.
Таємне єднання з Рейнардом (Бетті зізнається матері в таємних побаченнях із чоловіком і своїй вагітності) означає для
героїні, з одного боку, перехід до дорослого життя, з іншого, – свідоме порушення волі батьків. Простодушна, але одночасно жорстка та іронічна відповідь героїні на докори місіс Дорнелл: «Але, дорога моя матінко, ви змусили мене вийти за
нього! А відтак я мусила підкорятися йому більше, ніж вам!» [5, c. 55] – сприймається своєрідною помстою, адже мати приносить дочку в жертву своїх соціальних амбіцій. Історія Бетті – одна з небагатьох, яку Т. Гарді завершує щасливим фіналом.
Виконуючи роль «інтродукції» у збірці «Група шляхетних дам», оповідання «Перша герцогиня Вессексу» визначає
загальний композиційний принцип збірки (оповіді, що були переказані протягом одного дня членами вессекських антикварних клубів під час зборів), її тематичне наповнення (теми соціальної нерівності, взаємовідносин чоловіків та жінок,
батьків і дітей та проблеми шлюбу) та образну систему творів (центральне місце в творах посідають жіночі образи).
Аналіз композиційних та художніх особливостей твору «Перша герцогиня Вессексу» дозволяють визначити не тільки
літературно-художні особливості оповідання, а й загальну проблематику твору. Структуру твору ускладнює принцип
рамкового обрамлення та існування двох хронотопічних моделей, характерних і для інших творів малої прози Т.Гарді,
що підтверджує майстерність письменника у створенні художньої реальності. Існування двох наративних начал дозволяє
зануритись у світ існуючої художньої реальності, одночасно зберігаючи зовнішню, об’єктивну точку зору на події.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОВНИХ ЗАСОБІВ ТА КОГНІТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТВОРЕННЯ
КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ МАЛОЇ ПРОЗИ
ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМА Й О. ГЕНРІ)
Стаття присвячена порівняльному аналізу мовних засобів і когнітивних механізмів, які вживає автор для створення комічного ефекту у художніх текстах Джером К. Джерома й О. Генрі.
Ключові слова: комізм, порівняльний аналіз, мовний, когнітивний, художній текст, мала проза.
COMPARATIVE ANALISYS OF VERBAL MEANS AND COGNITIVE MACHANISMS OF COMIC CREATIОN
IN J.K. JEROME AND O. HENRY’S SHORT STORIES
The article deals with comparative analysis of verbal means and cognitive mechanisms that author uses for creation of comic effect in J.K. Jerome and O. Henry’s humorous texts. The phenomenon of the comic, verbalized in J. K. Jerome and O. Henry’s short stories, is characterized by a complex cognitive nature, conditioned by a complex interaction of many factors: extralingual, genre, textal,
verbal and cognitive. Linguo-cultural difference of the British and American writers greatly affects the verbalization of the comic in the
works studied. Cultural colouring of the phenomenon of the comic is manifested on the cognitive level in various types of incongruence
as the cognitive mechanism of the comic creation in both writers’ short stories, as well as the prevalence of logical and conceptual incongruence in J. K. Jerome’s short stories, while a leading source of the comic in O. Henry’s short stories is evaluative incongruence;
ontological incongruence appears a less effective cognitive mechanism of the comic creation in both writers’ short stories.
Key words: the comic, comparative analysis, verbal, cognitive, short story.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ И КОГНИТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ СОЗДАНИЯ
КОМИЧЕСКОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ МАЛОЙ ПРОЗЫ ДЖ. К. ДЖЕРОМА И
О. ГЕНРИ)
Статья посвящена сравнительному анализу языковых средств и когнитивных механизмов, которые употребляет автор для создания комического эффекта в художественных текстах Джером К. Джерома и О. Генри.
Ключевые слова: комизм, сравнительный анализ, языковой, когнитивный, художественный текст, малая проза.

З античних часів феномен комічного тісно пов`язаний з такими давньогрецькими та давньоримськими іменами як
Платон, Аристотель, Луцилій, Луцій та Аней. У Середні віки та період Відродження комічне асоціюється з такими філософами і письменниками, як Еразм Ротердамський, Франсуа Рабле і т.д. У період Романтизму центр дослідження категорії
комічного перемістився до Німеччини. І варто зазначити, що значний внесок у дослідження цієї категорії зробили такі
німецькі філософи як І. Кант, З. Фройд і Г. Гегель [7, с. 11].
В сучасні часи сфера комічного немало привертає до себе увагу не тільки вчених-філологів (М. В. Вербицька, В. М. Головко, С. А. Голубков, В. С. Манаков), але й також велика увага комічному приділяється з боку філософії (Л. Н. Столович,
В. П. Шестаков,), історії та етнографії (Д. С. Ліхачьов, В. Я. Пропп, Е. Мелетинський), прагмалінгвістики (Chiaro,
R. Alexander, А. Курганов, М. Кулініч, О. М. Попова) та когнітивної лінгвістики (М. Минський, В. О. Самохіна, О. М. Радаєв,).
Дослідженню мовних засобів створення комічного в більшому сприяли праці В. В. Виноградова, В. П. Григор’єва,
О. А. Земської. Аналізу мовних засобів формування різноманітних типів комічного присвячені також праці Л. В. Азарової,
П. Б. Коржевої, М. П. Міхліної, С. І. Походні, Г. Г. Почепцова та Ю. К. Щеглова.
Головною метою роботи є надати комплексний та ґрунтовний аналіз вживання когнітивних механізмів та лінгвостилістичних засобів створення комічного в англійській та американській літературах, а саме в гумористичних творах
Джером К. Джерома й О. Генрі.
У відповідності з основною метою статті поставлені наступні задачі:
– надати характеристику мовним засобам і когнітивним механізмам, які створюють комічний ефект у художніх текстах Дж. К. Джерома й О. Генрі;
– сформувати уяву про відмінності американського і англійського гумору.
Комічне – одна з найскладніших і різнопланових категорій естетики. Б. Дземідок під комічним розуміє як природні
(тобто ті, які виникають незалежно від чийогось наміру) події, об’єкти та виникаючі між ними відносини, так і конкретний
вид творчості, суть якого зводиться до осмисленого конструювання деякої системи та понять, а також системі слів з метою
викликати комічний ефект [3, с. 4].
Як відомо, комічне має евристичну природу і створюється завдяки вибірковому пошуку відповідних мовних засобів.
Винаходження лінгвістичних шляхів породження комізму у будь-якому випадку є суб’єктивним і неповторним результатом вільної творчої діяльності письменника, а мовні засоби, таким чином, за спостереженням Н.М. Ротанової є «усвідомленими і контекстуально та ситуативно обумовленими, що доводить їх приналежність мовленню» [4, с. 210], а також мові
як системі «об’єктивно існуючих, соціально закріплених знаків, які співвідносять понятійний зміст і типове звучання» [1,
с. 28]. З погляду стилістики основні мовні засоби створення комізму можливо знайти на всіх рівнях аналізу художнього
тексту Дж. К. Джерома й О. Генрі, оскільки по формі вони співпадають із загальноприйнятими визначеннями стилістичних прийомів, фігур, тропів, зображально-виражальних засобів мовлення. Виділяючи основні мовні прийоми комічного,
Дж. К. Джером робить акцент на перевазі лексичного потенціалу мовних одиниць при створенні комізму і зазначає, що
буквальне тлумачення переносного значення слова, зіткнення в одному контексті різних значень багатозначного слова
або співзвучних слів, порушення смислового зв’язку між словами в словосполученні, порівняння, персоніфікація, а також
деякі тропи (метафора, гіпербола, перифраз) відіграють найважливішу роль у створенні комізму.
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Щодо творів Дж. К. Джерома, варто зазначити, що існує необхідність уникати розглядання фонетичного рівня аналізу
тексту. Цей факт є усвідомленим, оскільки попередній огляд робіт, присвячених різним аспектам вивчення мовної специфіки прози Дж. К. Джерома підтвердив, що в оповіданнях Дж. К. Джерома доволі важко знайти такі фонетичні прийоми
створення комічного, як наприклад, порушення коректності мовлення (звукової форми вимовляння) або правильності постановки наголосу, римована співзвучність або звукопис (звукосподібнення), навмисна «бідність» вокабуляру.
Проаналізувати комічне та навіть просто надати його опис являється досить складною справою, оскільки у нього присутні одиниці і структури різної природи, які виконують різні функціональні завдання. Прикладами можуть слугувати наступні цитати із оповідання «On the Weather», в яких головний персонаж розмірковує про власну долю і примхи природи:
«I have only to show myself in the street on a muddy day to be half-smothered by it. It all comes of being so attractive, as the old
lady said…» [9], або: «Just lately she has been favoring us with almost incessant rain…» [9]. Як бачимо, іронічну модальність
висловлюванням надають саме підкреслені мовній одиниці, в той час як у художніх текстах О. Генрі не привалює іронія,
а лише інколи проявляється у коротких висловлюваннях, а не на рівні слова: «The third day out we drove into one of the most
specious and tidy little towns that nature or Rand and McNally ever turned out» [8, с. 126]. На прикладі можна побачити, що
Rand and McNally виступає в ролі видавництва, яке випускало путівники, географічні карти та карти маршрутів. Доволі
часто в творах Дж. К. Джерома спостерігаються випадки створення комічного на лексичному рівні завдяки використанню
у незвичному контексті як окремого слова, так і словосполучення, які, у свою чергу, стають об’єктами метафоричного
переосмислення. У якості прикладу розглянемо наступне спостереження за властивостями твердого сиру, яке робить головний герой повісті «Three Man in a Boat»: «Cheese, like oil, makes too much of itself. It wants the whole boat to itself» [10, с.
31]. У наведених реченнях комічний ефект виникає завдяки використанню дієслівникового сполучення «to make too much
of oneself» («вважати себе чимось більшим, ніж є насправді») і окремого дієслова «to want» («бажати») у якості мовних
характеристик поведінки неістоти – сиру, в той час як традиційне уживання зазначених одиниць знаходимо в сфері опису
дій людини та окремих тварин, оскільки лише вони мають здатність до розумової діяльності. Різновид метафоричного
прояву – персоніфікація, дає авторові твору можливість «розмістити» семантично нейтральні лексичні одиниці у незвичному для них контексті, що викликає комічний ефект та сміх. Твори Дж. К. Джерома й О. Генрі мають певні стилістичні
схожості щодо формування комічного, так як для створення комічного О. Генрі здебільшого, як і Дж. К. Джером використовує іронію: «Fisher Hill was a low, malarial town; and a compound hypothetical pneumocardiac anti-scorbutic tonic was just
what I diagnosed the crowd as needing. The bitters started off like sweetbreads-on-toast at a vegetarian dinner» [8, с. 8].
Такі дослідники як Г. Хоум, І. Кант, вважають, що комічним слід вважати будь-яке явище, яке відхиляється від норми
і тому його можна вважати недоцільним та недоречним. Практично всі дефініції комічного будуються на визначенні його
як естетичної категорії, яка допускає відображення явищ, які містять в собі алогізм, порушення, відхилення від норми,
невідповідності, протиріччя [5, с. 56].
Ю. Б. Борєв відмічав, що під комічним «передбачається розуміння невідповідності» [2, с. 34].
В. О. Самохіна поділяє гумор на лінгвістичний (мовні норми, мовленнєві норми, текстово-жанрові норми) та ситуативний (онтологічні норми, логіко-понятійні норми, валоративні (ціннісні) та дискурсивні норми) [5, с. 70].
Найбільш поширенішим когнітивним механізмом створення комічного у творах Дж. К. Джерома можна вважати
порушення онтологічної норми, яка характеризує загальний устрій світу, світогляд та світосприйняття людини. Також
автор часто-густо використовує в своїх творах ефект неочікуваності (непердбачуваності), який і можна прослідкувати у
наступному прикладі: «Why, in Germany, is it the custom to put the letter-box up a tree? Why do they not fix it to the front door
as we do? I should hate having to climb up a tree to get my letters». Besides, it is not fair to the postman. … If they will fix it to a
tree, why not fix it lower down, why always among the topmost branches? But, maybe, I am misjudging the country,» he continued,
a new idea occurring to him. «Possibly the Germans, who are in many matters ahead of us, have perfected a pigeon post. Even
so, I cannot help thinking they would have been wiser to train the birds, while they were about it, to deliver the letters nearer the
ground. Getting your letters out of those boxes must be tricky work even to the average middle-aged German. «I followed his gaze
out of window. I said: «Those are not letter-boxes, they are birds’ nests» [10, с. 158]. В той час як у творах О. Генрі автор намагається створити комічний ефект за допомогою порушення логіко- понятійних норм: «From my earliest recollections,’ says
he, alcohol seemed to stimulate my sense of recitation and rhetoric» [8, с. 376]. Також на рівні з творами Дж. К. Джерома не
виключене використання прийому порушення онтологічної норми: «I struck Fisher Hill, Arkansas,» said he, «in a buckskin
suit, moccasins, long hair and a thirty-carat diamond ring that I got from an actor in Texarkana. I don’t know what he ever did with
the pocket knife I swapped him for it» [8, с. 8]. Складно уявити людину, яка була б вдягнута в мокасини, костюм з оленячої
шкіри і мала б при цьому перстень з тридцятикаратовим діамантом. Але як стає зрозуміло, герой не отримав його в подарунок, наприклад, а обміняв на звичайний складний ніж.
Можна стверджувати, що гумор доволі відрізняється у різноманітних лінгвокультурах. Теж саме ми можемо говорити
і про американський і англійський гумор. Зробити опис англійського характеру непросто, але єдине що можна сказати це
те, що англійці мають дуже тонкий гумор, в той час як американці не звикли стримувати себе і вважають за можливе шуткувати на будь-які теми. Так як англійці намагаються не розповсюджувати гумор на такі теми, як політика, релігія та національні раси, тож і в текстах Дж. К. Джерома ми не зустрінемо зухвалих висловлювань щодо президента або королеви.
В творах О. Генрі навпаки: «By and by a young man in a blue necktie slips into the chair next to me and asks the time. Half-past
ten,’ says I, ‘and you are Andy Tucker. I’ve seen you work. Wasn’t it you that put up the Great Cupid Combination package on
the Southern States? Let’s see, it was a Chilian diamond engagement ring, a wedding ring, a potato masher, a bottle of soothing
syrup and Dorothy Vernon – all for fifty cents» – Дороті Верон – дочка англійського вельможі, яка жила у XVI столітті [8,
с. 9]. «After breakfast me and Andy, with eight cents capital left, casts the horoscope of the rural potentate. «Let me go alone,’
says I. ‘Two of us against one farmer would look as one-sided as Roosevelt using both hands to kill a grizzly» – Президент США
Теодор Рузвельт (1858 – 1919) зачасу в пресі вихвалявся своїми подвигами, які він робив на полюванні [8, с. 14].
Тож можна зробити висновок, що національний момент дуже важливий у художніх текстах, і в гуморі в цілому, так як
за допомогою гумористичного сприйняття можна зрозуміти психологічний склад характеру, національні культурні традиції.
Автори створюють комічне на відхиленні різних когнітивних норм, але спільною характеристикою гумористичних
творів Джером К. Джерома й О. Генрі можна вважати широке вживання персоніфікації і іронії, які є яскравими елементами експресивності.
В подальшому передбачається аналіз практичного матеріалу і дослідження вживання інших видів порушення норми у
художній літературі. Також вважається за потрібне провести аналіз мовних засобів та когнітивних механізмів в динаміці
їх використання у художньому тексті.
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Роль Синтаксичних стилістичних засобів
у романі М. Етвуд «Історія Служниці»
У статті проаналізовано вживання синтаксичних стилістичних прийомів та моделей у романі-дистопії «Історія Служниці» М. Етвуд і визначено роль цих засобів у формуванні дискурсу підпорядкованої Іншої. Використано
метод гіноцентричної феміністичної критики, аби розглянути твір М. Етвуд у контексті тематики і структури її
жіночого письма, проаналізувати жіночих персонажів та позиціонування жінки в системі дистопійного патріархального суспільства.
Ключові слова: дистопія, Інший, «друга стать», гіноцентрична феміністична критика, лінгвістична й культурна моделі гінокритики, парцеляція, апозіопезис, еліпсис, анафора.
role of syntaсtic stylistic Devices in margaret atwood’s novel The handmaid’s tale
This article deals with the dystopia The Handmaid’s Tale (1985) of Canadian author Margaret Atwood. Since the 1980‑s, in
her novels Margaret Atwood has been raising the burning questions of nowadays, underlying the problems of totalitarianism, authoritarian mind, theocratic fundamentalism, power, freedom, and colonization; addressing the issues of the environment, of catastrophic scientific experiments and their apocalyptic consequences; revealing the problems of women in a patriarchal society, etc.
Margaret Atwood is a representative of the English branch of the Canadian postmodern literature. Her novels are characterised by the extensive use of syntactic stylistic devices. Therefore, the ultimate goal of the author of this article is to define the
role of these devices in shaping the discourse of the subordinate Other in one of the author’s dystopic novels The Handmaid’s
Tale. The female characters of this novel are colonized and regarded as the ‘second sex’ (according to Simone de Beauvoir).
Consequently, the researcher uses Elaine Showalter’s method of feminist ginocritics, especially the linguistic and cultural
models, to analyse the themes and patterns of women’s writing and narrative mode, as well as to study female characters and
their positions within a patriarchical society of the novel.
Key words: dystopia, Other, second sex, feminist gynocritics, linguistic and cultural models of gynocritics, parceling,
aposiopesis, ellipsis, anaphora.
Роль синтаксических стилистических средств в романе М. этвуд «рассказ служанки»
В статье проанализированы употребления синтаксических стилистических приемов и моделей в романе-дистопии «Рассказ Служанки» М. Этвуд и определена роль этих средств в формировании дискурса подчиненной женщини
– Другой. В статье использован метод феминистской гинокритики, чтобы рассмотреть произведение М. Этвуд
в контексте тематики и структуры ее женского письма, проанализировать женские образы и позиционирование
женщины в системе дистопийного патриархального общества.
Ключевые слова: дистопия, Другой, «второй пол», феминистская гинокритика, лингвистическая и культурная
модели гинокритики, парцелляция, апозиопезис, эллипсис, анафора.

Творчість М. Етвуд займає чільне місце у світовій літературі. Авторка є провідною представницею канадського постмодернізму поряд з О. Томас, Дж. Боуерінгом, М. Ондаатьє, Р. Кроетшом, Т. Фіндлі, Дж. Годґінсом, А. Ван Герк,
Л. Коеном, С. Свон, К. Блейзом та іншими. Письменниця належить до англомовного напряму жіночої постмодерністичної
традиції канадської літератури. У творах М. Етвуд закладено феміноцентричний принцип, за яким центральний аспект
проблематики сфокусовано на жіночому як протилежному до чоловічого. Відтак жінка у романах письменниці переважно
позиціонується як Інша – підвладна чоловікові представниця «другої статі» (С. де Бовуар). Найвиразніше це втілено в
романі-дистопії «Історія Служниці» (The Handmaid’s Tale, 1985).
Творчий доробок М. Етвуд є предметом ретельного вивчення перш за все у західному літературознавстві. Аналіз
праць західних дослідників дає підстави говорити про наявність у романах М. Етвуд і зокрема в її дистопії «Історія Служниці» таких ключових проблематико‑тематичних пластів, як: феміністичний (Р. Ґупта, Т. Дінуччі, А. Малак, А. С. Моуда,
Ф. Толан, С. Томк та ін.), постколоніальний (Г. Блекфорд, А. Вейс, К. Лабудова, А. Лафлен, Д. Кеттерер та ін.), релігійний
(Ф. Сторей, Дж. Сторей та ін.), екологічний (Д. Бандьопадгай, Г. Берґталлер, Дж. Ґловер та ін.), апокаліптичний (М. Боско,
Е. Гуґгеєма, Г. Дженінґс, Ґ. Кук, К. Стайн та ін.).
Західні критики (К. Стайн, Г. Стейлз, А. Вайс та ін.) аналізують також стиль письменниці, називають його іронічним,
навіть близьким до сатиричного. Гостру іронію, за їхніми словами, М. Етвуд художньо реалізує шляхом використання
біблійного дискурсу (для розвінчання релігійних догм описаних у творах теократичних держав і спільнот) та авторських
неологізмів (для викривання дискурсу тоталітарної держави і споживацького суспільства) [12, c. 58;10, с. 229; 14, с. 120].
На відміну від західної літературознавчої критики, в українському літературознавстві творча спадщина М. Етвуд досліджена ще мало: її вивченню присвячені дві наукові праці (Н. Овчаренко і М. Воронцової) і кілька статей (Ю. Жаданова,
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Л. Романчук, Н. Балан). У центрі наукового інтересу критиків – роль М. Етвуд в історії сучасної канадської літератури,
жанрові особливості романів письменниці, реалізація у творах її концепції віктимності й виживання, а також ґендерний та
екологічний аспекти романів авторки.
Однак аналізуючи романістику М. Етвуд, зокрема твір «Історію Служниці», як західні, так і українські дослідники
оминули увагою аналіз функцій синтаксичних стилістичних засобів, які формують дискурс підпорядкованої Іншої.
Зазначимо, що синтаксичні стилістичні структури літератури епохи постмодернізму різняться від тих, які застосовуються у традиційній літературі [1, c. 298-290]. У постмодерністичній літературі широко використовуються парцеляція
(розчленування єдиної синтаксичної структури на дві чи більше інтонаційно ізольовані частини) [2, с. 151], апозіопезис
(раптовий обрив висловлювання, викликаний напливом почуттів, нерішучістю або небажанням продовжувати розмову)
[2, с. 135], еліпсис (опускання одного або обох головних членів речення) [2, c. 134], номінативні речення, паралельні
конструкції, повтори, переліки тощо. Тому закономірно, що у текстах М. Етвуд як представниці епохи постмодернізму
простежується численне вживання характерних синтаксичних стилістичних прийомів та моделей. Відтак, мета статті проаналізувати використання й роль цих одиниць у романі-дистопії «Історія Служниці».
Аби вичерпно розглянути дискурс Іншої на прикладі жіночих персонажів у романі-дистопії «Історія Служниці», ми
використовуємо метод феміністичної, а радше гіноцентричної критики. Поділяючи погляди Е. Шовалтер [3], вважаємо за
слушне розглянути твір М. Етвуд у контексті тематики і структури її жіночого письма, жанрових особливостей жіночої
традиції літературної дистопії і гіпотетичної фантастики, особливу увагу приділити аналізові жіночих персонажів та позиціонуванню жінки в системі дистопійного патріархального суспільства. З цією метою у статті ми використовуємо запропоновані Е. Шовалтер лінгвістичну й культурну моделі гінокритики.
В основу лінгвістичної моделі закладено низку тез: чоловіки і жінки вживають мову по-різному; існує статева різниця
у мовному використанні; мова, мовлення, читання і письмо позначені статтю; жіноче письмо передбачає звільнення від
патріархального контролю [3, с. 689‑690]. Відтак, лінгвістична модель письма, що містить сліди «репресованої мови»,
позначеної браком повноти мовних ресурсів, вимушеним мовчанням, евфемізмами і тавтологією [3, с. 693], є предметом
вивчення мови жіночих персонажів як характерних ознак мови «підпорядкованого», найповніше розкритої на прикладі
щоденникових нотаток Оффред – протагоністки роману «Історія Служниці».
Культурна модель розглядає жіноче письмо в суспільному контексті, де чоловіки складають домінантну групу, а жінки – «приглушену». Е. Шовалтер вважає, що жіночий простір у культурі обмежений, і називає його «дикою зоною», яка
заборонена для чоловіків [3, с. 696–697]. Культурна модель жіночого письма, яка уможливлює прочитання жіночої прози
як двоголосого дискурсу, що містить «домінантну» та «приглушену» історію [3, с. 699], виявляє і розкриває позицію жінки
як підпорядкованої Іншої у системі влади патріархального дистопійного світу, створеного в аналізованому творі М. Етвуд.
Роман-дистопія «Історія Служниці», події якого відбуваються в недалекому майбутньому, в тоталітарно-теократичній
Республіці Гілеад, є ремінісценцією історичних подій ХХ ст., літературних творів та біблійних текстів. Це роман‑щоденник,
обрамлений текстом наукової лекції, предметом дослідження якої є матеріали записів головної героїні Оффред. Протагоністка надиктовує на аудіоплівку історію / трагедію свого життя до та після державного перевороту і становлення Гілеаду.
Навколо новоствореної Республіки зведено високу Стіну, в яку вмонтовано великі гаки, аби на них навішувати тіла
порушників закону – таким чином у країні страчують Інших: повстанців; противників нового режиму; проповідників незаконних релігій; лікарів, які в минулому робили аборти; жінок, які відмовились виконувати свої обов’язки; втікачів та
решту представників Інших – осіб, яких визнано поза законом дистопійного суспільства, адже їхні погляди суперечать
постулатам дисциплінарної влади.
Внаслідок екологічної катастрофи частина жінок Гілеаду – безплідна. З цієї причини патріархальний уряд вводить
шкалу поділу представниць жіночої статі на класи. Відтак кожна жінка у республіці виконує свої функції. У державі наявні сім категорій підпорядкованих «законослухняних» жінок: Дружини, Дочки, Вдови, Тітки, Марти, Служниці та Економдружини, а також дві категорії порушниць порядку: офіційну – Нежінки та підпільну – повії Ієзавель. Тому закономірно,
що основними персонажами твору виступають жінки, а коло аналізованих проблем визначає їх позиція в суспільстві: жінка-дружина, жінка-мати, жінка-служниця, жінка-секс-лялька, жінка-жертва тощо. Отож однією із стрижневих характеристик роману «Історія Служниці» є позиція жінки як Іншої – пригнобленої і підпорядкованої в маскулінному світі дистопії.
Головна героїня роману Оффред – представниця фізично здорового жіночого класу – Служниць, яких зобов’язують
народжувати дітей для очільників держави – Командорів та їхніх Дружин. Розповідь Оффред має статичний сюжет [6,
c. 39], насичена відступами, ретроспективними епізодами, ремарками, перефразовуваннями. Тому, за К. Стайн, одна й та
ж подія переповідається по-різному, що й вказує на реконструкцію її розповіді та на її приблизність [11, c. 95]. М. Упадгяй
вважає, що переповідання власної історії для Оффред слугує способом руйнування деспотичних стереотипів маскулінного світу і відмовою займати позицію жертви [13, c. 30]. А Г. Стейлз у романі «Історія Служниці» вирізняє два види
дискурсу: дискурс теократії та естетичний дискурс протагоністки, який свідчить про протистояння героїні тоталітарній
державі Гілеад [10, c. 229].
На нашу думку, у стилі постмодерністичної традиції М. Етвуд у романі «Історія Служниці» передає відчуття протагоністки, розставляючи акценти над психологічними паузами шляхом використання відповідних синтаксично-стилістичних
конструкцій, надаючи перевагу, парцеляції та апозіопезису: «Ви можете зробити так, що мене відправлять, сказала я. До
колоній. Ви знаєте. Чи навіть гірше» [4, c. 171]. У романі «Історія Служниці» невмотивоване розчленування синтаксичної
структури і граматична непослідовність віддзеркалює спонтанний потік думок у стресовій ситуації, боязнь персонажа
порушити закони. Анафоричні і короткі речення підсилюють нав’язливість ідеї страху Оффред бути страченою (мотив
страти) і її бажання вирватись з-під контролю паноптичної держави.
У романі «Історія Служниці» мотив страти привселюдний і наочний. Оскільки у Гілеаді смертна кара усіляко заохочується законом, то уряд вводить відповідну лексику для позначення характерних понять. Отож страту в державі
евфемістично називають Позбавленням – особу позбавляють гріхів і життя та водночас утилізують її у суспільстві. Церемонію проводять Позбавительки – жінки, які виконують вирок. Центральним для роману є також поняття «спільнострата»
(рarticution) – неологізм, утворений злиттям англійських слів «part» – участь і «execution» – страта. «Спільнострата» є
мірою покарання за всі злочини і передбачає участь всіх жителів, тобто страта за участі багатьох «катів». У цьому плані
простежуємо вдавану людяність дистопійного ладу, за якою проступає гірка іронія письменниці над гуманністю суспільства, адже тягар позбавлення когось життя не лягає на плечі конкретної особи.
Оффред засвідчує страту двох Служниць та Дружини. Під час церемонії Позбавлення вздовж площі, на якій відбувається страта, лежить мотузка. Кожна з присутніх Служниць повинна взяти її до рук і потягнути, щоби здійснити пові-
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шання засуджених та «показати єдність з Позбавительками, згоду і співучасть в смерті цих жінок». Бажання героїні втекти
від цієї ситуації письменниця передає через використання коротких анафоричних речень: «Я бачила ноги, які смикались,
і двох в чорному, які тепер хапають їх і всією вагою тягнуть донизу. Я більше не хочу цього бачити. Я дивлюсь у траву.
Я описую мотузку» [4, c. 288]. Її відмова брати свідому участь у викоріненні Іншості свідчить, що сама протагоністка в
цьому дистопійному суспільстві належить до категорії Іншого.
Страх героїні опинитись на Стіні М. Етвуд влучно підкреслює анафоричністю, метафоричністю та лаконічністю мовлення Оффред: «Я не хочу бути лялькою, яка висить на Стіні, я не хочу бути безкрилим ангелом. Я хочу жити далі, у будьякому вигляді. Я добровільно віддаю своє тіло для благ інших. Вони можуть робити зі мною, що хочуть. Я змирилась.
Я вперше відчуваю їхню справжню владу» [4, c. 298]. Проте ми вважаємо, що такий внутрішній монолог протагоністки
можна розцінювати не лише як свідчення повної покори і зламу перед дистопійним ладом, але й як перехід на наступний
щабель подолання гніту. Внутрішні суперечливість та алогізм, притаманні Оффред наприкінці роману, вказують на її
бажання і водночас страх бути Іншою. Дослідниця С. Кун зазначає, що «всі художні оповідачі дезорієнтують своїх читачів» [7, c. 22]. На нашу думку, така карнавальність й амбівалентність почуттів, коли у персонажа спостерігається зміна
норм поведінки і одні крайнощі почергово змінюють інші, провокує паранормальний ритм життя та спонукає персонажа
зрештою здійснити остаточний вибір.
Служницям не дозволено читати, писати, здобувати знання, бо знання – це спокуса. Відповідно, ідеальна Служниця
– це неосвічена жінка, у житті якої немає жодних спокус. Літературознавець А. С. Моуда вважає, що в романі «Історія
Служниці» простежується постмодерністичний парадокс невідповідності між тим, на якому високому рівні Оффред володіє мовою, і тим, яку низьку позицію вона займає в суспільстві. Дослідниця переконана, що в такий спосіб М. Етвуд
намагається показати: якщо жінка з належним інтелектуальним рівнем виявляється підпорядкованою, то в ролі підпорядкованого може опинитися будь-хто [8, c. 5]. Критик Ґ. Дір, у сою чергу, зазначає, що розповідь Оффред – це не історія
жертви, радше «голос майстерного красномовця та оповідача» [5, c. 100], а її мова – це «диверсійна зброя» проти дистопійного ладу [9, c.4].
Ми вважаємо, що в такий спосіб М. Етвуд намагається продемонструвати обернену лінгвістичну модель (Е. Шовалтер), коли жінок змушують мовчати. Розвиток подій у творі пояснює появу репресованої мови серед жінок. Зокрема, якщо
розглянути мовні особливості «письма» Оффред на початку і наприкінці роману, то можна побачити, що на останніх
сторінках твору репресованих мовних елементів стає значно менше, а це свідчить, що протагоністка частково позбувається статусу жертви і відмовляється від насадженого їй державою статусу Служниці. Таким чином, аналіз синтаксичних
стилістичих засобів дав змогу окреслити дискурс Іншої та простежити етапи відкидання статусу підпорядкованої.
У романі-дистопії «Історія Служниці» інші жіночі персонажі теж постають жертвами, які перебувають на різних рівнях підпорядкування та виявляють неоднаковий внутрішній рівень бунту проти поневолення, що відображається у використанні ними певних синтаксичних стилістичних конструкцій. Подальший аналіз використання цих одиниць іншими
жіночими персонажами допоможе визначити ступінь їхньої підпорядкованості та встановити певну ієрархічну модель
серед категорій жінок Гілеаду.
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КОНОТАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОНЕТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ
Стаття присвячена характеристиці фонетичного моделювання української поетичної мови завдяки конотаційному потенціалу номінативних одиниць з ідентичним або винятково близьким звучанням. Таке фонетичне інструментування створює підґрунтя для розширення семантичного й естетичного потенціалу всіх лінгвістичних одиниць
української поетичної мови ХХ–ХХІ ст. як форми передачі образної картини світу.
Ключові слова: конотація, асоціації, мовна картина світу, українська поетична мова, звукова домінанта, голосні та приголосні звуки, прагматика й семантика фонетичних засобів.
Connotative aspects of phonetic modeling in Ukrainian poetic language
The article is devoted to the description of phonetic modeling in Ukrainian poetic language through connotative potential
of nominative units with identical or most alike phonation. Such phonetic instrumentation of homonymous vocabulary creates
a fertile ground for the expansion of semantic and pragmatic potential of all linguistic units in Ukrainian poetic language of
XX-XXI centuries as a form of transmission of world’s linguistic picture. This research is based on the poems of Ukrainian
poets of XX-XXI centuries (N. Bazhan, V. Symonenko, D. Pavlychko etc), whose creative work reflects the linguistic picture of
the world in the images, which are adequate to the national way of thinking and speech. Since the main stage of semanticallystylistic analysis is to study the connotative properties of units of the phonological level as a building material for morphemes
and lexemes in the structure of language, so the major focus has been stressed on the role of semantic parameters of these
elements in the formation of connotations by the articulatory-acoustic segments, which possess a feature of linking with an
associative (metaphorical) meaning in Ukrainian poetic language. Connotations of such homonyms carry out an expectation
of artistic imagery of communication’s poetic form due to not only the maximum sound, but also the visual alignment of text
meanings, although an objective interpretation of these connotations is possible only on the assumption of knowledge about
social and personal conflicts in the life and creative work of a talented artist of speech. Naturally, such model of phonetic
structuring of Ukrainian poetic language has positioned itself as a rhythmic phenomenon in which acoustics of sound matter
relates harmoniously with its graphical visualization.
Key words: connotation, associations, world’s linguistic picture, Ukrainian poetic language, sound dominant, vowels and
consonants, pragmatics and semantics of phonetic means.
КОННОТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОНЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УКРАИНСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО
ЯЗЫКА
Статья посвящена характеристике фонетического моделирования украинского поэтического языка благодаря
коннотативному потенциалу номинативных единиц с идентичным или исключительно близким звучанием. Такая
фонетическая инструментовка создает почву для расширения семантического и прагматического потенциала всех
лингвистических единиц украинского поэтического языка ХХ–ХХІ ст. как формы передачи образной картины мира.
Ключевые слова: коннотация, ассоциации, языковая картина мира, украинский поэтический язык, звуковая доминанта, гласные и согласные звуки, прагматика и семантика фонетических средств.

Українські митці природною основою художнього мовлення традиційно обирають змістові одиниці з ідентичною
або винятково близькою звуковою характеристикою, що, однак, у поетичному дискурсі є важливим елементом конотації – підґрунтям для породження додаткових мікро(макро)сем. Свідомо змодельована гра, виявляючи конотаційну спроможність мовних одиниць, завдяки домінуванню конкретних вокальних чи консонантних сегментів у звуковій матерії
художньо-естетичного мовлення ініціює розлогі асоціації, які прийнято інтерпретувати в контексті відображення індивідуальних та національних параметрів мовної картини світу. Якщо звукова система майстерно переплітається із семантикою, то архітектоніка художнього твору набуває високої художньої цінності, де суголосся навіть окремих самостійних
лексем у статусі акустичних резонаторів, по суті, забезпечує конотаційну спрямованість поетичної мови. Спостереження
за лінгвістичними одиницями «з такими відносинами, коли певна словесна форма залежно від контексту може викликати
у свідомості слухача або читача різні значення» [2, с. 41], зумовлює незаперечну актуальність цієї роботи, оскільки
в україністиці хоч і є праці, присвячені функціональним властивостям лексем з однаковим матеріальним вираженням
(С. Дорошенко [8, с. 38–39], О. Тараненко [12, с. 100–101] та ін.), однак стилістична інтерпретація конотаційного значення
в руслі конкретизації авторських сенсів саме звуковими засобами спеціально не досліджувалася.
Аналізуючи конотаційний потенціал моделювання звукової домінанти, ми поставила за мету охарактеризувати фонетично близькі лексеми з різними референтно-денотативними полями, які розширюють семантичне та емоційне тло української художньої мови, а це має теоретичне й практичне значення для вивчення й творчості відомих українських митців,
і закономірностей розвитку української літературної мови у ХХ‑ХХІ ст. У славістиці категорію таких близькозвучних
вербальних знаків, що не є носіями семантичних тотожностей, традиційно вважають результатом «дивергентних змін» у
лексичній системі, оскільки поява їх «фактично прогнозується об’єктивними процесами лексико-семантичного розвитку»
[7, с. 139]. Породження фонетичних конотацій легко пояснити й своєрідною синестезією, що детермінує аналогію між
різними відчуттями й образами у свідомості людини, кінемікою – зв’язком довільних рухів м’язів і відчуттів та емоцій,
стереотипізацією як звичкою пов’язувати певний звук з оцінкою ряду знаків, де він трапляється [11, с. 163]. У лінгвостилістиці синестезія трактується як універсалія [10, с. 4‑5], на ґрунті якої зв’язок почуттів та відчуттів вербально фіксується
на різних рівнях мови як системи систем. На фонологічному рівні механізми синестезії зазвичай ініціюють конотативні
значення від часу внутрішнього програмування й виявляються в ефективному впливі звучання поетично організованого
мовлення. Оскільки основним етапом семантико-стилістичного аналізу було вивчення конотаційних властивостей одиниць найнижчого, фонологічного, рівня української поетичної мови, які в структурі поетичної мови є будівельним матеріалом для морфем та лексем, то у процесі проведення семантико-стилістичного спостереження нами до уваги взято
роль семантичних параметрів цих елементів у формуванні конотації артикуляційно-акустичними сегментами української
поетичної мови, що виявляють потенційний зв’язок зі значенням.
Матеріалом для спостережень слугували вірші українських митців ХХ‑ХХІ ст., чия поетична творчість віддзеркалює мовну картину світу в художніх образах, адекватних національному типові мислення й мовлення. Під визначеним
кутом зору із застосуванням «звукових технологій” (Є. Поливанов) були проаналізовані твори М. Бажана, В. Симоненка,
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Д. Павличка та ін., у яких кожен звуковий сегмент філігранно відточений й естетично адекватний внутрішньому світу
письменника. Немає сумніву: породження «прихованих сем» [6, с. 79–92] звуковими домінантами в українському поетичному дискурсі є результатом авторської уваги передовсім до семантично нетотожних слів з ідентичним звуковим тлом:
І в сіру ніч, коли мене не стане,
Коли востаннє римою зітхну,
Я не помру, лиш серце в грудях стане,
Схолоне кров, а я навік засну (В. Симоненко «Немає смерті»).
Фонетичні конотації таких лексем забезпечують потреби артистичної образності поетичної форми комунікації за рахунок не лише максимального звукового, але й зорового вибудовування текстових значень, хоч об’єктивне тлумачення
цих конотацій можливе лише за умов знання соціальних та особистих колізій у житті й творчості художника слова. Природно, така модель фонетичного структурування української поетичної мови позиціонує її як багатовимірне ритмічне явище, в якому акустика звукової матерії гармонійно корелює з її графічною візуалізацією. У славістиці таку поетичну мову
традиційно розглядають як синкретичну форму комунікації, а точніше – «писемно-зорову мову” (В. В. Виноградов [5],
Г. В. Векшин [3, 4], С. І. Берштейн [1] та ін.), оскільки, на думку Й. Г. Гердера, ««музика» не була втрачена поезією, але
засобом її надолуження став не взагалі звук, а звук мови, членороздільний і пов’язаний із смислорозрізненням елемент,
що має графічний субстрат» [Цит. за: 3, с. 66] і репрезентує ознаки інтенційно заангажованого вербального мислення:
Червоні яблука в кімнатах
Насипані, що ніде стать.
Це нашого кохання надих
Зійшов на яблуневу стать
(Д. Павличко «Червоні яблука в кімнатах»).
Зрештою, така актуалізація графічного компонента зосібна на рівні омофонічного статусу лексем у процесі сприйняття звукової структури мови не порушує ні психологічних, ні лінгвопоетичних методів, застосованих протягом останніх
століть у дослідженні (Г. В. Векшин, О. П. Журавльов та ін.) фонетичного корпусу поетичного дискурсу:
Ми вийдем з тобою на листя опале,
Де синє повітря, як сиві опали <…>
(Д. Павличко «Ми вийдем з тобою»).
Цілеспрямованість українських митців у досягненні фонетично-графічної ідентичності лексем, що детермінують характер рими, уможливлює стилістичний ефект голосних та приголосних, а відтак забезпечує яскравість версифікаційної
фоніки. Частотність таких звукових моделей віддзеркалює конотаційний потенціал вокальних і консонантних ресурсів
української поетичної мови, слугує підставою для гіпотетичної інтерпретації авторського бачення домінантної ролі фонетичної конотації – особливого різновиду вербального мистецтва. При цьому певний спектр конотацій – образних уявлень – розкриває суттєві риси потенційного зв’язку із цілісною семантикою фрази, а тому може використовуватися для
додаткових змістових нашарувань та прагматичних характеристик художнього образу, зосібна й у руслі дискурсивного
ефекту розмовно-побутового мовлення:
Зринали й зникали вмить
Хвилею золотою.
І серце хотів я вмить
Тим світлом і чистотою
(Д. Павличко «Так гарно ти снилась мені»).
Слід зауважити, що випадкове співзвуччя граматичних форм різних лексем привертало увагу своєю стилістичною
маркованістю зазвичай у поетичній мові, що характеризувалася психологічної сконденсованістю і яскраво вираженою
афористичною тональністю. Однак навіть у перших алегоричних ліро-епічних зразках, що ввібрали в себе іскрометний
гумор народного мовлення, конотація жартівливої тональності – швидше рідкісна поетична знахідка для повчальної частини байки, ніж її традиційний фоностилістичний прийом:
Як не крути, а правди нігде діти:
Коли б, як виборного діти,
І другі вміли присідать,
То, може б, і вони зуміли так скакать (Є. Гребінка «Хлопці»).
Моделювання фонетичної конотації омоформами в українській поетичній мові ХХ‑ХХІ ст. є показником звукової гри
в контексті візуалізації внутрішньої форми слова, де каламбурне звучання зосереджує увагу на проблемах семантичної
інтерпретації нейтральних лінгвістичних одиниць:
Із чорного стебла баска
сівби важких басів,
і флейти метушня баска
на рині голосів (М. Бажан «Елегія атракціонів”).
Дублюванням звукових еквівалентів, які належать до різних лексико-граматичних категорій, кожен митець прогнозує
сугестивний образ у контексті, по суті, його семантико-стилістичної інтерпретації. Однак конотаційні вектори такої лексичної тавтології в поетичній мові не завжди афористично-прозорі, адже переконливість авторської ідеї актуалізується на
звуковому рівні цілою системою асоціацій:
Пристрасним, орлино-мудрим зором
Дивишся у всесвіт з-під повік…
Виродки – підтвердження суворе,
Що живеш і житимеш повік!
(В. Симоненко «Древній, обікрадений народе!»).
А звукова тавтологія в римованій позиції, крім ритмотвірної функції, здатна позиціонувати прагматику й семантику
фонетичних засобів, поглиблюючи естетику художньої форми комунікації. І саме другий компонент звукового дублювання виявляється конотаційним детермінантом:
На срібнім березі Дніпра,
Слов’янства золота столице,
Світанку мови і добра,
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Вікно у світ стооке і столице <…>
(М. Вінграновський «Києву”).
Немає сумніву, що поштовхом до розширення семантики образного типу послужив спільний компонент сто в полісемантичних формах (кличний відмінок іменника столиця (від *столъ) та прикметник середнього роду столице зі
складною морфологічною структурою – сто+лице), який, безперечно, у результаті дотепної звукової гри, підсиленої,
окрім того, алітерацією приголосного [с], формує конотацію високого стилю.
Філософська глибина думки й постійні пошуки нових засобів відображення почуттів і настроїв мовця зробили звуковий склад таких омонімічних одиниць конотаційним за своєю суттю, а отже, запорукою вишуканості художнього образу,
яскравих поетичних інтенцій. Завдяки психологічним мовно-комунікативним причинам конотаційний потенціал вокальних та консонантних одиниць створює підґрунтя для розширення семантичного й естетичного потенціалу всіх лінгвістичних одиниць української поетичної мови як форми передачі образної картини світу. До слова, такий аспект дослідження
прагматики й семантики фонетичних засобів вияскравлює особливу естетичну організацію взаємопов’язаних лінгвістичних знаків, дає змогу заглибитися в природу не лише поетичної мови, але й конотаційну стратегію художньої творчості
митця. Відтак саме максимальне зближення звукового континууму детермінує асоціативну основу за тотожними артикуляційно-акустичними параметрами лексем, уможливлюючи семантичне та прагматичне інструментування української
поетичної мови яскравою конотаційною виразністю звукової домінанти.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОВТОРІВ В РОМАНІ ГЕРТИ МЮЛЛЕР «ГОЙДАЛКА ДИХАННЯ»
У статті досліджено основні функції повторів у контексті їх прагматичної спрямованості на основі роману
Герти Мюллер «Гойдалка дихання». В ході проведеного стилістичного аналізу твору було розглянуто повтори в
якості маркерів зв’язності та цільності роману, створення ритму художнього твору та підсилення прихованих
смислів підтексту.
Ключові слова: цілісність та зв’язність тексту, ритм художнього твору,слова-лейтмотиви, анафора, епіфора,
паралельні конструкції.
INTERPRETATION OF REPETITIONS IN THE NOVEL «THE HUNGER ENGEL» BY HERTA MÜLLER
This article deals with the attempt to give an interpretation of Herta Müller’s novel «The Hunger Engel» considering the
importance of repeated elements of the work. Much attention is given to the researching of the basic repetition functions in the
context of the pragmatic orientation. In the course of stylistic analysis of the novel article gives a detailed analysis of repetitions
as markers of coherence and integrity of the novel, as a strengthening of the hidden meanings, as a rhythm creation of the artistic work. The book «The Hunger Engel» by Herta Müller is perceived by a reader as a single plexus, both in terms of cohesion
and coherence due to this stylistic device. Perforating metaphors «sew together» the text. Repeating on different stages of the
work, they come up with an incremental value and a strong pragmatic emphasis. Rhythm – the most important phenomenon of
semantic sphere of the language – it expresses fuller and richer the inner state of a person. Based on the artistic ordering of
syntactic groups, on the repetition element and syntactic parallelism, novel’s rhythmization creates the effect of a certain kind of
swinging, balancing between inhalation and exhalation, life and death, which are metaphorically stated in the title of the work.
Exemplified fragments of the text demonstrate a high degree of the influence of the repetition on non-verbal intellect of
the reader, his lyrical mood.
Keywords: the integrity and coherence of the text, the rhythm of the artistic work, words-leitmotivs, anaphora, epiphora,
parallel constructions.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОВТОРОВ В РОМАНЕ ГЕРТЫ МЮЛЛЕР «КАЧЕЛИ ДЫХАНИЯ»
В статье исследованы основные функции повторов в контексте их прагматической направленности на основе романа Герты Мюллер «Качели дыхания». В ходе проведенного стилистического анализа произведения были
рассмотрены повторы в качестве маркеров связности и цельности романа, создания ритма художественного произведения и усиления скрытых смыслов подтекста.
Ключевые слова: целостность и связность текста, ритм художественного произведения, слова-лейтмотивы,
анафора, эпифора, параллельные конструкции.
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Вона пише самобутньо і поетично про свавілля державного терору та диктатури. Події трансформує у внутрішні світи, намагається через занурення у психологічний стан свого героя передати глибину руйнації індивіда в умовах терору,
осягнути ту нульову точку, від якої починається відлік людини як істоти свідомої та моральної. Мова йде про сучасну
німецькомовну письменницю, яка народилася та виросла у Румунії, Герту Мюллер. Письменниці належать численні повісті, оповідання, романи та вірші, для яких характерна насиченість лексико-стилістичними засобами виразності, глибока
метафоричність, символізм та схильність до оказіональних новоутворень.
Серед всього розмаїття лексико-стилістичних засобів, що так активно використовуються письменницею, ми б хотіли
зупинитися на прийомі повтору, який за інтенсивністю свого вживання не поступається творам В. Борхерта – майстру
оперування цією художньою фігурою.
На сьогоднішній день підходи до розгляду повторів змінили свою традиційну спрямованість (граматичну, експресивно-стилістичну, семантичну). Науковці розглядають повтори в якості маркерів зв’язності та цілісності художнього тексту,
засобів утворення його індивідуального ритму, як знаки-індекси, що приховують певні підтекстові смисли, інтенсифікуючи та поглиблюючи задум автора [1; 2; 3; 4].
Проблема зв’язності і цілісності тексту є однією з кардинальних у річищі досліджень структури тексту. У художньому творі ці поняття реалізуються у вигляді двох явищ: когезії та когерентності. Когезія являє собою механізм зчеплення
мікроструктур в горизонтальному напрямку. Когерентність, яка формує цілісність тексту, його загальний зміст та ідею за
допомогою взаємодії комунікативних, смислових і структурних чинників, є механізмом зв’язку між мікроструктурами і
макроструктурою всього тексту. Повтор у даному контексті є одним з текстотвірних засобів [3, c. 51].
Аналіз останніх досліджень у сфері лінгвістики тексту дозволяє зробити висновок, що позначена нами проблема
зв’язності й цілісності тексту нерозривно пов’язана з темою прихованих смислів. Виконуючи функцію естетичного впливу на читача за рахунок прихованої інформації, художній твір змушує реципієнта побачити, а скоріше, відчути на інтуїтивному рівні, зашифроване автором послання з опорою на наявний досвід. Декодування здійснюється при актуалізації
читачем найбільш значущих елементів тексту, так званих прийомів висунення (І.В.Арнольд). Серед таких слід виділити
«сильні позиції» (назва, епіграф, початок і кінець твору) у зв’язку з тим, що вони несуть значуще ідейне навантаження.
Особливу роль при цьому, як справедливо зазначає Облачко І.Ю, грає смисловий повтор, завдяки якому здійснюється
вертикальна інтеграція тексту: «художнє слово, входячи в цілий ряд контекстів, акумулює прихований сенс, набуває
символічного звучання» [4, c. 5].
У контексті сказаного роман Герти Мюллер «Atemschaukel» є яскравим прикладом оказіональних авторських символів,
що кодують інтенції талановитої письменниці. Розглянемо сказане більш детально на конкретних текстових фрагментах.
Як вже зазначалося, початок і кінець твору виступають для читача тією межею, яка визначає момент їх входження у
фіктивний світ книги і відповідно момент виходу з нього. Чим же зустрічає «Гойдалка дихання» свого читача: вже перша
сторінка твору демонструє цілу низку повторів: анафоричних, епіфоричних, контактних тощо: «Alles, was ich habe, trage
ich bei mir. Oder: Alles Meinige trage ich mit mir. Getragen habe ich alles, was ich hatte. Das Meinige war es nicht» [5, c. 4].
Триразове анафоричне повторення слів «аlles», «trage», «mir / meinige на фоні останнього заперечувального речення – «
Das Meinige war es nicht » – вводить читача в світ парадоксальної реальності, в якій першочергове місце посідають предмети, чужі предмети. Майже такі ж анафоричні повторення завершують роман, підводячи таким чином підсумок твору: «Ich
habe auch schon mit der Teekanne getanzt. Mit der Zuckerdose. Mit der Keksschachtel. Mit dem Telefon. Mit dem Wecker. Mit
dem Aschenbecher. Mit dem Hausschlüssel. Mein kleinster Partner ist ein abgerissener Mantelknopf» [5, с. 296]. Еліптичні речення, побудовані за принципом синтаксичної анафори, демонструють глибоку самотність знищеної людини. Конструкція «tanzen mit» перекладається словником Дудена як «взаємодія та взаємозв’язок людей під час виконання певної дії»
(drückt die Gemeinsamkeit, das Zusammensein, Zusammenwirken mit einem oder mehreren anderen bei einer Tätigkeit). Однак,
реальність виступає зовсім іншою: головний герой, Леопольд, не в змозі позбутися болючих спогадів навіть через багато
років після повернення з трудового табору, а його відчуженість та замкнутість відштовхують інших. Повторення частки
«mit» підкреслює цілковиту самотність протагоніста, у якого не залишилося ні друзів, ні близьких людей [6, c. 138].
Ще одним ключем декодування зашифрованих посилів Герти Мюллер є її «метафоричні коди», які повторюються на
різних етапах оповіді, втім, кожного разу у зовсім оновленому значенні та з більш акцентованою прагматикою. Cловалейтмотиви отримують додаткові конотації під впливом контекстних зв’язків, набувають узагальнено-символічного значення, а з ним високу смислову й емоційну насиченість. Саме вони зшивають роман, перетворюючи його в єдиний простір
– світ табірного засланця.
Так, яскравим прикладом наскрізної метафори є образ «білого зайця» – знаку долі, що несе різну конотацію в залежності від обставин дії. При першому згадуванні заєць порівнюється зі спалахами вогню у главі «Ersatzbruder»: «die
Flamme springt wie ein weißer Hase durch einen gelben Hasen. Dann springt der gelbe durch den weißen, die Hasen zerreißen
einander und pfeifen zweistimmig Hasoweh» [5, c. 167]. Далі, у главі « Löffel hin Löffel her» – це символ наближення голодної
смерті на запалих щоках: Die Heidrun Gast hatte schon das Totenäffchengesicht, das Schlitzmaul von einem Ohr zum andern,
den weißen Hasen in den Dellen der Wangen und gequollene Augen» [5, c. 174]. Найбільш лячно «заєць» спливає в главі
«Weißer Hase« у молитві до Бога, тут він уже частина людини, пожираюча його зсередини істота – кат, врятувати від якого
може лише Батько Небесний. Цей метафоричний образ насичений порівняннями – найзначущими для героя складовими
життя: столова бляшанка, вагонетка у підвалі, рельси, шлак, ніж для для хліба:
«Vater, uns jagt der weiße Hase aus dem Leben. In immer mehr
Gesichtern wächst er in den Wangend eilen.
Noch nicht ausgewachsen, schaut er sich bei mir das Fleisch von
innen an, weil es auch seines ist. Hasoweh.
Seine Augen sind Kohle, seine Schnauze ein Blechgeschirr, seine
Beine Schürhaken, sein Bauch ein Wägelchen im Keller, sein Weg
eine Schiene steil aufwärts zum Berg.
Noch sitzt er rosa gehäutet in mir und wartet mit seinem eigenen
Messer, das auch das Brotmesser von Fenja ist». [5, c. 184].
Наступною функцією повторів, на якій ми хотіли б зупинитися більш детально, виступає їх участь у створенні певного
ритму художнього твору. На думку багатьох сучасних учених (Ю. О. Богатова, Н. Є. Булаева, Л. О. Голякова), ритмізація
грає вагому роль у «сприйнятті художнього тексту, в актуалізації ірраціонального підтекстового змісту» читачем [1; 2].
Ритм являє собою регулярне повторення подібних і сумірних мовних одиниць, які виконують структурну, текстот-
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вірну і експресивно-емоційну функції. Серед усього набору засобів створення ритму одним з головних, за результатами
досліджень вчених, є синтаксис. У першу чергу довжина і структура речень – їх базові параметри – створюють ритмічний
настрій [1, c. 142]. Поряд з цим стверджується, що ритмізація прози будується на художній впорядкованості синтаксичних
конструкцій, які сплетені різними видами повторів, паралельними конструкціями, ланцюжком епітетів або однорідних
членів [2, c. 95]. Саме цей набір засобів викликає відчуття ритму на підсвідомому рівні, що, в свою чергу, сприяє інтуїтивно правильному декодуванню читачем художнього замислу автора.
Говорячи про прозаїчні твори Герти Мюллер, не можна не відчути поетичність її художньої манери, особливу, притаманну лише її авторському стилю, ритмічність текстів. «Atemschaukel» – гойдалка дихання, вдих-видих – задає тон твору,
починаючи вже з його назви. Чергування вдиху та видиху віддзеркалює зміну настроїв оповіді: від повільно-замріяної до
шалено- істеричної.
Яскравими прикладами сказаного можуть слугувати наступні фрагменти твору. У главі «Meldekraut» опис жахіть табірного життя людей, які перетворюється на мішок з кістками, несподівано переривається майже віршованими рядками.
Хворе уявлення засланця шукає порятунок на небі, у хмарах, втім, і сама природа залишається осторонь:
«…Oft gab es keine Wolke, nur einerlei Blau wie offenes Wasser.
Oft gab es nur eine geschlossene Wolkendecke, einerlei Grau.
Oft liefen die Wolken, und kein Haken hielt still.
Oft brannte der Regen in den Augen und klebte mir die Kleider an die Haut.
Oft zerbiss der Frost mir die Eingeweide...» [5, c. 19].
Анафоричне п’ятиразове повторювання темпорального прислівника «oft» на початку кожного з п’яти коротких паралельних речень створює ефект нескінченості та одноманітності табірного життя. Синонімічна конструкція речень нагадує
неквапливу тягучість самотності, майже гіпнотичну монотонність життя на контрасті з паралельним світом байдужої,
а іноді навіть жорстокої природи. Перелік всіх природних явищ, від хмар до морозу, перетворює прислівник «oft» у
«immer» [6, c. 138].
Втім, саме ритм допомагає головному герою вижити. Для того, щоб відмежуватися та захистити себе від усіх жахів
перебування в трудовому таборі (від нескінченного почуття голоду, від болі, яка пронизує кожну клітину тіла) протагоніст
створює власний рівномірний ритм життя. Саме завдяки ритмічному повтору химерного рівняння: «1 рух лопатою = 1
грам хліба» (1 Schaufelhub = 1 Gramm Brot), яке зустрічається в романі на багатьох сторінках (86, 91, 144 та 263), засланцю
вдається перетворити свою нестерпну роботу в майже задоволення. Дублювання зазначеної фрази на початку та у кінці
глави («Vom Hungerengel» [5, c. 66]), створює враження, ніби письменниця надає читачеві незрозумілу аксіому, яку протягом оповіді з легкістю доказує. Так, глава починається «формулою життя», яку вивів головний герой «1 Schaufelhub = 1
Gramm Brot», – фраза, що на початку виступає як засіб вираження нової інформації. Зазначене речення подається на фоні
повторення слів «Hunger» та його замінника «er» (дев’ять посилань протягом 6 речень) та «kommt». Синтаксис речень,
розмір яких поступово спадає, нагадує прискорення ударів серця при наближенні нестерпних мук голоду. Ритм цього
уривка звучить уривчасто, знервовано, пульсуючи. А паралельний синтаксис конструкцій при переліку імен та причин
померлих з’являється як неминучий вирок долі, що очікує на кожного засланця:
Aber die ersten drei Toten im Lager sind:
Die taube Mitzi von zwei Waggons zerquetscht.
Die Kati Meyer im Zementturm verschüttet.
Die Irma Pfeifer im Mörtel erstickt [5, с. 69].
Привертає увагу той факт, що зазначена назва «Vom Hungerengel» повторюється з інтервалом у 14 глав і випливає без
змін посередині роману [5,c.66-71, 112]. Слід зазначити, що перша з глав нараховує п’ять сторінок, а друга – лише одну, на
якій янгол голоду синонімічно згадується двадцять разів (der Hunger, der Engel, der Hungerengel, er, der Luftengel). У цьому
контексті цікавим є той парадокс, що чотирнадцята глава закінчується словами «Der Hunger ist kein Gegenstand« [5, c.70],
а двадцять восьма починається та закінчується їх антитезою – «Der Hunger ist ein Gegenstand« [5, c. 112]. У першому
випадку він є причиною страшної повсякденності, що змушує виснажливо працювати, красти, хворобливо фантазувати,
вбивати, топитися. З’являючись вдруге у вигляді живої істоти, янгол голоду зводить з розуму: Hungerengel denkt nicht.
Er denkt richtig».
«Immer ist der Hunger da.
Weil er da ist, kommt er, wann er will und wie er will.
Das kausale Prinzip ist das Machwerk des Hungerengels.
Wenn er kommt, dann kommt er stark.
Die Klarheit ist groß:
1 Schaufelhub = 1 Gramm Brot.
Der Hunger ist kein Gegenstand’»
Der Hunger ist ein Gegenstand. Der Engel ist ins Hirn gestiegen Der Hungerengel denkt nicht. Er denkt richtig. Er fehlt nie.
[..] Er sagt, er kommt wieder, bleibt aber da. Wenn er kommt, dann kommt er stark.
Die Klarheit ist groß:
1 Schaufelhub = 1 Gramm Brot.
Der Hunger ist ein Gegenstand.
Отже, лексичні повтори, паралельні синтаксичні конструкції, слова-лейтмотиви, анафоричні сильні позиції тексту
(заголовок, початок і кінець твору) виступають важливим засобом забезпечення когезії тексту, допомагають читачеві
правильно декодувати художній задум автора, створюють специфічну атмосферу твору, його ритмічність.
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Емоційно-смислова домінанта романів виховання
І. Нечуя-Левицького, В. Раабе й Т. Фонтане
Застосовуючи класифікацію психолінгвіста В. Бєляніна, авторка аналізує романи «Хмари» І. Нечуя-Левицького,
«Die Akten des Vogelsangs» В. Раабе, «Effi Briest» Т. Фонтане. Особливості вербальної маніфестації досліджуваних
семантичних комплексів свідчать про депресивну акцентуацію українського та німецьких авторів, а сходження в
описах внутрішнього життя головних героїв підтверджують спільні тенденції антропологічних концепцій письменників.
Ключові слова: емоційно-смислова домінанта, семантичний комплекс, «сумний» текст, акцентуація автора.
The Emotional-Semantic Dominant in the Bildungsromans of I. Nechuy-Levytskyi, W.
Raabe and Th. Fontane
The article deals with the problem of analogies and differences in the novels by I. Nechui-Levytskyi, W. Raabe, Th. Fontane. In the paper reasons for choosing comparative and typological analysis of the Ukrainian and German Bildungsromans
of the 2nd half of the XIXth century are substantiated. Classification of typological analogies by Dionýz Ďurišin that may
emerge during the comparative typological study of literature is used.
In the portrait distinctiveness of fictional characters in the Bildungsromans the semantic complexes JOY and YOUTH
acquire meanings «delight», «happiness», «vitality», «childhood», implemented through the use of painting and passport
portraits. The texts of I. Nechui-Levytskyi, W. Raabe and Th. Fontane semantic systems JOY and KINDNESS achieve meanings «insight», «love», «care», «solicitude». The basic meaning of this complex provides by Jean-Jacques Rousseau’s idea
of «natural society». WEALTH and IMPOVERISHMENT are indicative components for the plot of novels «Die Akten des
Vogelsangs» by W. Raabe and «Effi Briest» by Th. Fontane.
The semantic complex DEATH, which is inseparable from the complex LIFE, in the images of death, fatal disease motifs,
the inevitability and even attractiveness of death in the novels studied manifested. The semantic systems SADNESS and LONELINESS are significant components of the emotional-semantic dominant of the novel «Effi Briest» by Th. Fontane.
Key words: the emotional-semantic dominant, semantic complex, «sad» text, the author’s accentuation.
Емоционально-смысловая доминанта романов воспитания И. Нечуя-Левицкого, В.
Раабе и Т. Фонтане
Применяя классификацию психолингвиста В. Белянина, автор анализирует романы «Хмари» И. Нечуя-Левицкого, «Die Akten des Vogelsangs» В. Раабе, «Effi Briest» Т. Фонтане. Особенности вербального наполнения исследуемых
семантических комплексов свидетельствуют о депрессивной акцентуации украинского и немецких авторов, а сходства в описаниях внутренней жизни главных героев подтверждают общие тенденции антропологических концепций
писателей.
Ключевые слова: эмоционально-смысловая доминанта, семантический комплекс, «печальный» текст, акцентуация автора.

Словацький компаративіст Д. Дюришин у класичному підручнику «Теорія літературної компаративістики» (1975) запропонував своєрідну класифікацію типологічних аналогій, які можуть спостерігатися під час порівняльно-типологічного
вивчення літературних явищ: суспільно-типологічні, літературно-типологічні та психологічно-типологічні [2, с. 177–190].
До аналогій психологічного характеру, які вирізняє вчений, слід віднести насамперед особистість письменника як будівника твору, адже у творенні психології персонажів знаходить відбиток і психологія автора.
Сучасні філологи підкреслюють, що за словом (яке не є лише знаком) приховано концепти. Слід зазначити, що, звертаючись до термінології сучасної когнітивної лінгвістики, семантичні комплекси, які вирізняє В. Бєлянін, теж є концептами.
За визначенням російського вченого Ю. Степанова, концепт є своєрідним згустком культури у нашій свідомості, «те, у
вигляді чого культура входить у свідомість людини, те, за допомогою чого людина сама входить у культуру». Це набір
«уявлень, суджень, знань, асоціацій, переживань, які супроводжують слово. На відміну від понять, концепти не тільки
мисляться, вони переживаються. Вони – предмет емоцій, симпатій і антипатій, а іноді й зіткнень» [5, с. 40–41].
Судячи з тезаурусу В. Бєляніна, у праці «Психологическое литературоведение» психолог розглядає не одиничні концепти, а такі, що стосуються цілого ряду понять – так звані концептуальні категорії. У структурі внутрішнього світу
персонажів обраних нами романів виховання –«Хмари» І. Нечуя-Левицького, «Die Akten des Vogelsangs» В. Раабе, «Effi
Briest» Т. Фонтане – ці семантичні комплекси знаходять певне художнє вираження. А типологічне зіставлення функціонування семантичних комплексів, притаманних «сумним» текстам (за термінологією В. Бєляніна), дозволить з’ясувати
духовні засади психологічної спорідненості різнонаціональних письменників.
Сюжети досліджуваних творів сконструйовані й сконцентровані на зображенні трагічної долі молодих персонажів –
своєрідному висхідному русі від щасливого дитинства до гіркої та безрадісної зрілості. Для Т. Фонтане молодість героїні
– невід’ємний атрибут її характеристики: при першому знайомстві з Еффі читач бачить дівчину, яка жваво бігає зі своїми
подругами, граючи в хованки. Автор підкреслює дитячі захоплення вочевидь для того, щоби показати фатальний віковий
розрив між юнкою та зрілим чоловіком.
І. Нечуй-Левицький наголошує на молодості та життєрадісності юнака Дашковича, протиставляючи його грубуватому
та ведмедикуватому росіянину Воздвиженському, й акцентує на типовості такої краси та розуму для українців. Опис його
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вроди (зовнішньої краси) та досконалості духу (внутрішньої краси) до певної міри ідеалізується у портретній характеристиці: «Дашкович був чистий черкасець: високий, рівний, з дужими плечима, з козацькими грудьми, з розкішним темним
волоссям на голові. В його було лице повне з високим і широким одслоненим чолом. Брови лежали низько й рівно над
карими ясними, чималими очима. Чималі рум’яні губи були складені щільно і навіть трохи сердито. Його погляд, виявляючий розум і тяму, був твердий, спокійний. Рідко траплялось бачить таке лице, де одразу можна було б примітить думи, й
розум, і завзятість. Та не було тоді ні навкруги його, ні в його самого матеріалу для правдивої, широкої думи та широкого
погляду, його рушення, його хода – все було поважне. Він ступав кожною ногою, ніби думаючи, як треба ступить, все
ходив задумавшись. А як було сяде чи стане, згорнувши руки і спокійно дивлячись, його постава була така картинна, хоч
малюй на полотні» [3, с. 110].
В. Раабе описує численні дитячі бешкети, що їх поважний обер-реґірунґсрат Карл Крумгардт згадує з таким замилуванням. Після того, як сусід Гартлебен порадив юному Карлу також брати участь в дитячих забавах, той, відкинувши
розсудливі перестороги батька, намагається не відставати від друзів [8, S. 29–30].
У портретних характеристиках персонажів досліджуваних романів спостерігаємо, як семантичні компоненти РАДІСТЬ і МОЛОДІСТЬ набувають смислів «веселість», «щастя», «життєлюбність», «дитинство».
Для романістики українського та німецькомовних письменників характерне використання живописного та паспортного портрета. У «Хмарах» спостерігаємо протиставлення так званої «міщанської» та «сільської» жіночої вроди. Опис природної краси хуторянки Галі, яка дуже сподобалася Радюку, («Вся її невеличка молоденька постать була чудова. Гарна, з
тонким станом, з дрібними ніжками, з тонкою шийкою… Тільки товсті коси, не дрібно заплетені, двічі обвивали голову
й складались в корону на молоденькій голові. В косах була одна рожа й дві жовтогарячі гвоздички. Ті гвоздички робили
чудо з її лиця, з її очей! Так вірно приставали до лиця своїм червонястим листям і жовтими осередками!» [3, с. 264]) дисонує з описом міщанки Ольги, яка так і залишилася для юнака ідеалом чистого кохання («Лице було таке свіже й гарне, як
та мрія, що так негадано ввечері ніби зацвіла квіткою, й причарувала його серце…» [3, с. 302]). Очевидним є протиставлення природної Галиної краси та «штучної» вроди Ольги, зовнішня краса якої нівелюється порожнім внутрішнім світом.
Саме тому після розриву Радюк порівнює її зі статуєю й тропічною болотяною квіткою, від якої тхне багном і гнилизною
[3, с. 358]. У Галі внутрішня краса гармонізована із зовнішньою, її врода невіддільна від мальовничого сільського хутора,
в якому вона зросла.
У оповіді Карла Крумгардта семантичні компоненти РАДІСТЬ і МОЛОДІСТЬ також набувають сенсу у портретних
характеристиках жіночого персонажа – Ленхен Троцендорф. В. Раабе представляє романтичний образ дівчини, яка ніби
прийшла з німецької романтичної казки: «…unsere Kleine auf wie eine gebannte, verzauberte Prinzessin aus dem Märchenbuch
der Brüder Grimm. Sie war klug und schön und wurde immer klüger und immer schöner; aber sie hatte in Lumpen zu gehen und
im wilden Walde im bloßen Hemde zu irren, auf bloßen Füßen Wasser zu holen für die Küche und die goldenen Haare auf der
Heide als Gänsemädchen zu strählen» [8, S. 36–37]. Згодом із милої дівчинки вона перетворюється на справжню красуню,
якій оповідач знаходить аналогію у давньогрецьких міфах [8, S. 59]. Міфічною красунею видається для молодого Радюка
Ольга, однак, після відмови вона стає для нього непотрібним і навіть осоружним ідеалом.
Велике значення для семантичного комплексу МОЛОДІСТЬ в романі Т. Фонтане відіграє зображення дитячого одягу
Еффі, яким, повторимо, автор підкреслює внутрішню неготовність дівчини (по суті, ще дитини) до шлюбу: «Effi trug ein
blau und weiß gestreiftes, halb kittelartiges Leinwandkleid, dem erst ein fest zusammengezogener, bronzefarbener Ledergürtel
die Taille gab; der Hals war frei, und über Schulter und Nacken fiel ein breiter Matrosenkragen» [6, S. 8]. Проте описуючи зовнішність фон Бріста та Ґеерта Інштеттена, письменник небагатослівний і застосовує максимально стислий паспортний
портрет: «… und gleich danach überschritt Ritterschaftsrat von Briest, ein wohlkonservierter Fünfziger von ausgesprochener
Bonhomie, die Gartensalonschwelle’– mit ihm Baron Innstetten, schlank, brünett und von militärischer Haltung» [6, S. 17]. Схожий прийом застосовує й І. Нечуй-Левицький – для того, щоби підкреслити вроду Ольги, автор робить акцент на непривабливій зовнішності Катерини: «Контраст був дуже великий! Катерина побачила в дзеркалі своє кругле лице, що
одбивалося, наче якась кругла пляма, на котрій трудно було впізнать, де ті очі, де той ніс і губи. Негарні широкі губи були
якось зібгані і поморхлі. Невисокий лоб вкривали локони, ясні, як лляні пачоси. Контраст між Катерининою й Ольжиною
класичною головою в дзеркалі був такий великий, що Катерина трохи не заплакала» [3, с. 294].
У «сумних» текстах семантичний комплекс ДОБРОТА набуває значень «розуміння», «любов», «уважний», «дбайливий» тощо [1, с. 160]. У рідному селі Дашкович знаходить душевний спокій, після гамірної столиці юнак відчуває той
глибинний зв’язок із рідною землею: «Його причарувало сільське життя, не глибоке, але співуче й живуче; його причарувала рідна мова, рідна пісня, чисте повітря рідного краю, й синє небо, і погожа вода, і тиха, зоряна ніч» [3, с. 191]. До
одруження Еффі у сім’ї Брістів панує злагода і любов. Щоправда, Т. Фонтане дає зрозуміти, що почуття пані фон Бріст до
чоловіка не зовсім щирі [6, S. 17-18]. Щоби підкреслити неготовність Еффі до серйозних змін у житті, письменник описує
її дитячу відкритість та наївність: «In allem, was sie tat, paarte sich Obermut und Grazie, während ihre lachenden braunen Augen
eine große, natürliche Klugheit und viel Lebenslust und Herzensgüte verrieten» [6, S. 8]. Комплекси «молодість» і «радість»
презентуються тут атрибутами «рух», «дія», «очі», «життєрадісність».
По-особливому описує власну родину та родини друзів Карл Крумгардт. І хоча здається, що іноді вони ворогують між
собою (особливо часто ображаються на зарозумілу «американку» Агату Троцендорф – матір Єлени), та всі готові прийти
один одному на допомогу. Фактично Пташина слобода – це одна велика родина, яка об’єднана не лише спільним ареалом
проживання, а й відчуттям духовної єдності. Всі «сварки» (через «американку» чи дитячі пустощі), всі більш-менш значущі події, які пригадує й описує у своїх мемуарах Крумгардт, неоднаково переживаються мешканцями усього містечка,
але серед них немає ренегатів, яким байдужа доля сусіда. У своєму літописі Карл Крумгардт звеличує добросусідство й
вважає його тим стовпом, на якому трималася Пташина слобода з її древніми будинками та квітучими садками. З погляду
власного життєвого досвіду Карл розуміє той благотворний вплив сусідів на себе і своїх друзів. Він вважає, що поняття
«сусіди», відчуття спільності з сусідами незрозуміле для великої кількості людей, які проживають у стотисячних містах,
адже вони знають його лише з книг [8, S. 8].
Основного смислу семантичним комплексам РАДІСТЬ і ДОБРОТА у досліджуваних творах, на наше переконання,
надають руссоїстські ідеї про «природне суспільство». У романах «Die Akten des Vogelsangs» В. Раабе та «Effi Briest» Т.
Фонтане помітна симпатія, з якою письменники описують дитинство і юність героїв, що проходять в оточенні (міському
чи сільському), яке можна зарахувати, за термінологією Ж.-Ж. Руссо, до «природного суспільства». За вченням французького філософа, дотримання «природного закону» полягає у тому, щоб «...бути справедливими, любити одне одного,
творити добрі справи та бути милосердними, виконувати свій обов’язок стосовно всіх людей, навіть у ставленні до наших
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ворогів» [4, с. 580]. Намагання відкоригувати майбутнє власних дітей, які виховані згідно «природного (тут – гуманного)
закону», зазнають невдачі.
Одразу після від’їзду у весільну подорож щаслива й безтурботна Еффі починає сумувати за родиною, як то висновує з
її листа пані Бріст. Так і не знайде вона душевної рівноваги поза батьківським домом й, можливо, саме цей розрив з рідним
краєм спричинився до прискореного перебігу її хвороби.
Після розриву з рідною землею батьки Карла помирають. Вже зрілий син запитує себе, чи не переоцінили вони своїх
можливостей забути Пташину слободу, рідний будинок й проміняти їх на міську суєту заради того, щоб їхня єдина дитина – вже асесор – зробила достойну кар’єру чиновника і дослужилася до титулу реґірунґсрата князівства. Карл Крумгардт
вважає, що не він був виною «виривання батьків з корінням із рідного ґрунту», а їхня людська природа – обов’язок перед
сином [8, S. 128]. Карл схиляє голову перед подвигом «пані докторші» Амалії Андрес –на прохання сина вона не продала
старий будинок й зберігала до скону «останню зелену огорожу» містечка.
БАГАТСТВО та ЗУБОЖІННЯ теж є знаковими компонентами для сюжету романів «Die Akten des Vogelsangs» В. Раабе та «Effi Briest» Т. Фонтане. Саме намагання пані Бріст реалізувати у шлюбі доньки свої дівочі мрії про здобуття високого становища в суспільстві призводять до трагедії. Нехтування заради примарного кохання бюргерськими цінностями,
серед яких однією з ключових є необхідність отримати певну посаду й сталий прибуток, шокують тих, хто знає Вельтена
[8, S. 142]. Неабияк вражає мешканців Пташиної слободи те, що після смерті матері Вельтен знищує усе майно, упродовж
зими методично спалюючи його в печі старого будинку. Своє зневажливе ставлення до власності та до «німецького затишку» взагалі Вельтен Андрес пояснює богоборчою сентенцією: «Soll deshalb kein anderer die Fäden abschneiden dürfen,
die ihn mit dem Erdenballast verknüpfen?» [8, S. 165].
В. Бєлянін висновує, що «герой «сумних» текстів у молодості робить помилки і, оцінюючи своє життя як ряд помилок, невдач і труднощів, постійно відчуває самотність» [1, с. 150]. Після заміжжя самотність постійно супроводжує
життєрадісну Еффі фон Бріст. У романі Т. Фонтане ми спостерігаємо, як у описах почуттів головної героїні після від’їзду
з рідного дому постійно наявні семантичні комплекси СУМ і САМОТНІСТЬ. Еффі відчуває себе чужою попри прихильне
ставлення до неї чоловіка, який, проте, згідно своїх усталених принципів, приділяє дружині стільки уваги, скільки вважає
за потрібне. Ще страшніша самотність охоплює Еффі після розлучення. Ізольованість й важкий сум супроводжуватимуть
головну героїню до самої смерті.
У романі В. Раабе після вимушеної розлуки самотніми були всі троє друзів – і Карл, і Вельтен, і Єлена. Карл шукає
порятунку від самотності у заглибленні в минуле і розгадуванні душі Вельтена. Вельтен залишався самотнім усе життя,
сприймаючи як належне самопожертву матері. Єлена, підсвідомо бажаючи повернутися у казковий світ дитинства, коли
вона жила у американському маєтку, виходить заміж за мільйонера, але не стає щасливою і після смерті Вельтена гостро
відчуває свою самотність. Самотнім почувається у своєму кабінеті серед книг професор Дашкович [3, с. 176].
Сенс життя, який виражають «сумні» твори, полягає в тому, щоб любити життя, але життя, відповідно до такого світовідчування, важке й виснажливе, тож смерть для життєлюбних персонажів приходить як порятунок. Загалом смерть головних героїв є типовим закінченням «сумних» текстів [1, с. 147]. З огляду на важливість смислових значень семантичного
компоненту СМЕРТЬ, який невіддільний від компоненту ЖИТТЯ.
Мотив неминучості та навіть привабливості смерті особливо характерний для романів В. Раабе і Т. Фонтане. У своєму
дослідженні Р. Генцлер наголошував на стійкому мотиві хвороби у творах В. Раабе [7, S. 15]. Смерті головних героїв, як
правило, передує тривала хвороба (депресія). Вельтен прагне смерті після поразок, яких зазнав, виборюючи своє кохання.
Свою хворобу він ніби зумисне вигадує, щоби та його потім занапастила. Це схоже на «втечу до хвороби»: «Це приступи,
головні болі, нудота, постійна блювота, гикавка, слабкість в ногах, різні напади, паралічі, що не мають органічних ознак,
мутизм (пропадає мовлення). Можливі й істерична сліпота, глухота. Можуть виникнути патологічні ідеї «пристріту» або
одержимості. Можливий також синдром «уявної смерті». Всі симптоми дуже схожі на реальні захворювання, але мають
істеричний характер. По-перше, вони спрямовані на те, щоб впливати на психіку і уяву оточуючих. По-друге, всі прояви хвороби зумовлені ситуативно. Із зникненням загрози стан поліпшується» [1, с. 162]. Як зауважує спостережлива
фехтмейстерша про стан Вельтена: «Und der Herrgott hat ihm Gnade dazu geschenkt; eigentlich so recht krank ist er gar nicht
gewesen… Er ist auch gar nicht weiter vom Fleisch gefallen, sondern im Gegenteil. Er schob es auf seine Füße, dass er lieber lag
als ging; aber die hätten wohl auch ausgehalten, wenn das dumme Herz gewollt hätte» [8, S. 191] «Уявну смерть» переживає
Єлена після втрати коханого («Von jetzt an, lieber Karl, gedenke meiner als einer mit dem Freunde zu den Toten Gegangenen;
ich wollte, ich kцnnte sagen: in den Frieden» [8, S. 4]), заздалегідь попереджаючи фехтмейстершу, що вмирати приїде в кімнату свого Вельтена.
Еффі приїжджає вмирати додому, душевно надломлена, страждаючи від сухот. Ще до розриву з Ґеертом, вона подумки висловлює бажання, щоб її поховав священик Німейер, який її і хрестив і вінчав [6, S. 101]. Під час прогулянки
жінці вчуваються голоси морських сирен, що кличуть її до себе – теж провісний знак про неминучу смерть [6, S. 144–145].
Головна героїня прощається з кессинським аптекарем Ґізгюблером так, ніби їде назавжди й не побачиться з ним ніколи:
«Aber ich könnte doch auch nicht wiederkommen. Muss ich Ihnen sagen, welche tausend Möglichkeiten es gibt … Ich sehe, Sie
wollen mir sagen, dass ich noch zu jung sei… auch Junge können sterben» [6, S. 173]. Невипадково вона зізнається лікареві, що
їй завжди подобалося дивитися на цвинтар.
Відчуваючи наближення смерті, і Вельтен, і Еффі прагнуть повернутися у дитинство. Так, під час перебування у
Берліні Еффі перечитує свої улюблені романи – «Айвенго» і «Квентін Дорвард» В. Скотта, «Шпигун» Ф. Купера, «Девід
Копперфілд» Ч. Діккенса та ін. – це спосіб втечі від постійного відчуття провини перед чоловіком і, водночас, можливість зануритися у власний світ. Вельтен обирає таку ж стратегію відмежування од світу «дорослих»: «Auf seinem alten
Studentensofa und seinem Bett hat er gelegen und den lieben langen Tag und auch manchmal die Nacht durch gelesen, alles, was
ihm einmal gefallen hat in seiner Kindheit und Jugend…» [8, S. 189]. Коло читання помираючого Вельтена неважко відтворити: перед приїздом Троцендорфів той пізнавав історію США за циклом Куперівських романів про Шкіряну Панчоху, а на
Великодній горі нерозлучні друзі читали «Трьох мушкетерів» О. Дюма-батька.
Загалом компоненти СМЕРТЬ і ЖИТТЯ постійно набувають різних семантичних значень, видозмінюючись в різних
образах. Поєднання ідеї життя та смерті в образі цвинтаря зустрічаємо і в романі В. Раабе, де Крумгардт зауважує, що
старе кладовище залишилося єдиним зеленіючим місцем у Пташиній слободі.
Вирішена авторами наперед смерть Вельтена, Еффі здається неминучим фатумом або страшним прокляттям. Персонажі «сумних» текстів, як констатує В. Бєлянін, практично не опираються бідам, які на них звалюються [1, с. 149]. Таку
відсутність опору невблаганній жорстокій долі спостерігаємо і в аналізованих творах.
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Доцільним нам видається типологічне зіставлення особливостей опису поведінки головних героїв у межових ситуаціях. Під час безрадісного проживання в Берліні Еффі хоче стати художницею, силкуючись відволіктись від тяжких спогадів. Написання літопису для Карла Крумгардта теж є спробою втечі від спогадів про померлого друга та його фатальне
кохання до Єлени.
Отже, згідно класифікації психолінгвіста В. Бєляніна, романи І. Нечуя-Левицького «Хмари», В. Раабе «Die Akten des
Vogelsangs», Т. Фонтане «Effi Briest» можна віднести до «сумних текстів». Особливості вербальної маніфестації досліджуваних семантичних комплексів ВІК, РАДІСТЬ і МОЛОДІСТЬ, ДОБРОТА, БАГАТСТВО і ЗУБОЖІННЯ, СМЕРТЬ і ЖИТТЯ, СУМ і САМОТНІСТЬ, СТАРІСТЬ свідчать про депресивну акцентуацію українського та німецьких письменників.
Аналогії в описах внутрішнього життя головних героїв підтверджують спільні тенденції у антропологічних концепціях І.
Нечуя-Левицького, В. Раабе та Т. Фонтане.
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Особливості роману К. Гордієнка «Дівчина під яблунею»
У статті досліджується творчість К. Гордієнка, літературна спадщина якого досліджена недостатньо. Наголошено на тому, що роман письменника «Дівчина під яблунею» є другим романом трилогії К. Гордієнка «Буймир».
У дослідженні акцентована увага на тому, що в основу роману лягли десятирічні спостереження за колгоспним
будівництвом. У статті зазначається, що твір К. Гордієнка «Дівчина під яблунею» ідейно пов’язаний з романом
«Чужу ниву жала».
У висновках зазначено, що актуальність роману К. Гордієнка «Дівчина під яблунею» полягає не у випадковому співпадінні хронологічно віддалених ситуацій, а в тому, що автор висвітлює вічну боротьбу добра і зла, яка ніколи не припиниться.
Ключові слова: роман, трилогія, контекст, конфлікт, сюжет.
The peculiarities of K. Gordienko’s novel «The Girl under the apple tree»
The article researches the work of K. Gordienko, literary heritage of whom is insufficiently researched. It is emphasized
that the writer’s novel «The Girl under the apple tree» is the second novel of K. Gordienko’s trilogy «Buymyr».
The article also focused on the fact that the novel is formed on the basis of ten years observation of the collective farms
building. K. Gordienko saturated sharp conflicts. The article raises the question of the critical attitude to the novel «The Girl
under the apple tree» (Z.Golubeva, V. Oskotskyy, D. Kopytsya, G. Skulskyy).
The research indicates that K. Gordienko’s novel «The girl under the apple tree» is ideologically associated with the novel
«Sting someone else’s field». Reflecting Buymyr’s village life, the writer shows inspired creative work of people in the new
environment of collective work.
The publication emphasizes that the value of the second novel of trilogy «Buymyr» K. Gordienko’s «The girl under the
apple tree» is the artistic statement of a new man who is fighting for the people’s wealth for meaningful and beautiful life. In
many parameters the novel can be characterized as a «core» piece of the trilogy and in terms of social dialectics of its heroes,
and in stylistics and in terms of the history of the Ukrainian village.
In conclusion it is indicated that the relevance of the novel of K. Gordienko «The girl under the apple tree» is not a random
coincidence of chronologically distant situations, and that the author highlights the eternal struggle between good and evil,
which never stops.
Keywords: novel, trilogy, context, conflict, story.
Особенности романа К. Гордиенко «Девушка под яблуней»
В статье исследуется творчество К. Гордиенко, литературное наследие которого исследована недостаточно.
Отмечено, что роман писателя «Девушка под яблоней» является вторым романом трилогии К. Гордиенко «Буймир».
В исследовании акцентировано внимание на том, что в основу романа легли десятилетние наблюдения за
жизнью колхоза. В статье отмечается, что произведение К. Гордиенко «Девушка под яблоней» идейно связано с
романом «Чужую ниву жала».
В выводах отмечается, что актуальность романа К. Гордиенко «Девушка под яблоней» заключается не в случайном совпадении хронологически отдаленных ситуаций, а в том, что автор освещает вечную борьбу добра и зла,
никогда не прекратится.
Ключевые слова: роман, трилогия, контекст, конфликт, сюжет.

Українська література ХХ ст. була відзначена високим ступенем мистецького охоплення життєвих явищ, різноманітністю естетичних систем художнього людського світу, широким рядом стильових напрямів, течій, жанровою палітрою, представлених відомими авторами. Але лишаються письменники, які чекають на професійну оцінку своєї творчості.
З-поміж них − Кость Олексійович Гордієнко − письменник та публіцист.
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Літературна спадщина цього прозаїка в контексті літературного процесу недостатньо осмислена. Аналіз творчості К.
Гордієнка подавався такими критиками, як В. Брюховецький, Г. Стукалова, Г. Гельфандбейн, Ю. Герасименко, І. Голубничий, О. Зінченко, Г. Сеульський, Л. Ладанов, К. Козуб, І. Маслов, М. Острик, Л. Новиченко, Р. Якель.
Заохочений успіхом роману «Чужу ниву жала», К. Гордієнко відразу ж у 1940 році приступив до створення його продовження – роману «Дівчина під яблунею». Проте роботу над цим твором припинила війна з фашистами, під час якої
письменник працював фронтовим кореспондентом. Після війни не відразу настала змога повернутися до роману. Як свідчать біографічні дані завершений він був 1952 року. Але його перше видання зʼявилося лише в 1954 році. Наступного року
автор дещо доопрацював у тексті, тому сьогодні цей роман датується за волею автора так: «1940–1955».
Новий твір К. Гордієнка «Дівчина під яблунею» ідейно пов’язаний з романом «Чужу ниву жала». Відображаючи життя
села Буймир, письменник показує натхненну творчу працю людей у нових умовах колективної праці. Роман «Дівчина під
яблунею» відтворює життя колгоспного села другої половини 30 – х рр. ХХ ст., боротьбу нового, прогресивного проти
старого, егоїстичного – ця боротьба і становить основу напруженого сюжету. Колгоспники, як свідчить зміст твору письменника, ставилися до свого становища, як такого, що потребує зміни будь-яким способом.
Задум роману «Дівчина під яблунею» був такий: якщо в першому романі показана боротьба за нове життя, то в цьому,
другому, романі планувалося показати вже саме це нове життя. Автор сприймав його постання як тривалий процес і розумів, що нове життя народжується не на другий день після революції, тому й дистанціював хронологічно події другого
роману від першого на три з половиною десятиліття. Це істотний відрізок часу, який дорівнює життю одного з половиною
покоління.
В основу роману лягли десятирічні спостереження за колгоспним будівництвом, коли бурхливо народжувалася творча
ініціатива мас, штучний голод, більшовицьке тероризування села. Письменник бачив на власні очі ті явища та злами на
селі, які народжували певні задуми й узагальнення.
Критика прийняла роман, але вказала й на втрати, які торкнулися художньої переконливості зображуваного письменником життя. З. Голубєва писала про те, що на романі позначилися недоліки так званого виробничого колгоспного роману
50 – х рр. ХХ ст.: надмірна прямолінійність у змалюванні позитивних і негативних героїв, відкрита загостреність конфлікту через вплив на нього застарілих чинників (пережитки класової приналежності дійових осіб) [2, с. 3].
Амбівалентно сприйняв твір В. Оскоцький. Справедливе його твердження про те, що роман «Дівчина під яблунею»
відобразив усі суперечності часу, про який він розповідає (кінець 30-х рр. ХХ ст.), і часу, у який твір фактично писався
(початок 50-х рр.). Зароджувалася «сільська проза», виступили вже зі своїми творами В. Овечкін, Ю. Дорош, В. Тендряков, Г. Троєпольський та ін. К. Гордієнко природно, відчуваючи ці нові літературні віяння, також ввів у поле зору численні
практичні питання колгоспного життя, хоча іноді проза його надмірно насичена «нудними» предметами – про сівозміну
і пасовища, сортність зерна і породи худоби. Тут виразно помітна надмірність, яка виявляється у відтворенні закону художнього зображення людини. Слід наголосити на тому, що суперечності та конфлікти дійсності в К. Гордієнка дещо порушуються, по суті, інформативні аспекти твору переважають над естетико-емоційними, художньо виразними [5, с. 165].
Зате Г. Гельфандбейн у статті «Збагаченні життям» (газета «Літературна Україна», 1977) зазначив, що після виходу у
світ, роман «Дівчина під яблунею» викликав зливу листів від вдячних читачів. Це були люди різних професій та різного
віку: доярка Л. І. Пустовойтова (Краснодарський край), учениця 10 класу Н. Замська (Куйбишевська область), вчителька
П. А. Краснова (Красноярський край) та ін. [1, с. 3].
Роман «Дівчина під яблунею» К. Гордієнко наситив гострими конфліктами у відповідності до своєї концепції: конфліктують не посади, а явища й характери. А його думка про неможливість застаріти (актуальність) конфлікту творчого
ума з кар’єризмом, славолюбством (ці риси повторені двічі) сприймаються як авторський коментар до свого повоєнного
роману. Висловимо гіпотезу: саме напружений конфліктний план роману й став на перешкоді його публікації відразу по
написанні в 1952 році, у часи панування «теорії» безконфліктності. Занадто відмінні твори, ніж «Дівчина під яблунею»,
писалися тоді про колгоспне село, а К. Гордієнко порушував загальну модальність безконфліктності, благодушності, спочивання на лаврах.
Зауважимо немаловажливу деталь: якщо писав і завершив свій роман К. Гордієнко в сталінську епоху, то опублікований він був уже в добу десталінізації, яка розпочалася відразу після смерті тирана. Останні роки сталінщини були позначені в літературі пануванням так званої «теорії» безконфліктності. Після проголошення про побудову в Радянському
Союзі соціалізму, знищення експлуататорських класів, перемоги у війні з фашистською Німеччиною було оголошено,
що конфлікти в радянському суспільстві зникли. Літературі стало писати ні про що, оскільки художній конфлікт – її
невідʼємний атрибут.
В. Фургайло зазначив: «Роман «Дівчина під яблунею» правдиво висвітлює життя колгоспного села. Основне його
значення полягає в утвердженні нової людини, яка бореться за народний добробут, за світле життя» [8, с. 96]. У романі
К Гордієнка «Дівчина під яблунею» є певна надмета, яка проявляється в тому, щоб з усією глибиною розкрити працю
селянина-колгоспника. Буденно й зворушливо показано автором одвічну українську хліборобську дбайливість. Художня
проза К. Гордієнка динамічна та напружена. Часто вживані називні речення, стверджування через запитання – це ті засоби, якими користувався письменник для створення особливої напруги [7, с. 3].
Письменник доклав усіх зусиль, щоб замаскувати свій намір. Роман складався з трьох частин. Перша розгорталася
саме в плані реалізації концепції «теорії» безконфліктності. Вона заколисувала, присипляла вартових від ідеології, налаштовувала на думку, що К. Гордієнко написав такий же роман, які усі, і турбуватися щодо нього немає про що.
Друга частина, яка займала дві третини роману, містила розвиток дії, загострення конфлікту від його початку до кульмінації. Але сама кульмінація й розв’язка були винесені в третю частину, найкоротшу – на три розділи. Така розв’язка
свідчила про те, що й конфлікту справжнього не було, що він був створений штучно, його розвʼязанням просто ніхто поважно не займався, тому він і затягнувся і в часі й у плані його гостроти. А як тільки на нього звернули увагу відповідні
й відповідальні особи, то він був в одну мить навіть не те, щоб розв’язаний, а просто ліквідований як неістотний. Така
композиційна модель художнього світу роману так само цілком відповідала радянському дискурсові [3].
У романі «Дівчина під яблунею» можна виокремити художні прийоми, за допомогою яких розкривається психологія
персонажів. Будучи противником «теорії» безконфліктності, К. Гордієнко наситив роман гострими конфліктами. Устин
Павлюк, пастух Сава, Мусій Завірюха, Марко, Текля, Урущак, Гнат Хоменко, Радивон Ржа, Саливон – це ті люди, навколо
яких письменник бужує сюжет роману, показуючи їх у різноманітних життєвих ситуаціях.
У мові автора й персонажів роману К. Гордієнка «Дівчина під яблунею» усе частіше трапляються ознаки нового
слововживання, нова лексика, що свідчить про поступову зміну самого способу життя селян. Звідси такі не традиційні, а
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іноді не звичайні слова, як «клімат», «раціон», «селекція», «сівозміна», «реконструкція» та ін. Трапляються і перекручені,
неправильні слова – наслідок ще невисокого рівня обізнаності представників старшого покоління. Мова роману характеризується частотою вживання прислів’їв і приказок, народних прикмет.
Закінчився роман повною перемогою чесних трудівників. Але для цієї перемоги непотрібні були ніякі зусилля. Варто
було лише скликати загальні збори колгоспу. Відгукуючись на цей роман, В. Оскоцький писав: «Критика не помилялася,
вказавши письменникові на схематизм деяких сюжетних ліній, характерів героїв. Поділяючи ці докори, варто, проте, сьогодні, з відстані років, дбайливіше поставитися до тих сцен і епізодів роману, у відтворенні яких виявилися сильні прояви
письменницького обдарування. І перш за все, треба відзначити мистецтво живописання, що зміцнилося, що з’єднує світ
природи і людської праці на землі» [5, с. 163].
Критик відзначив: у романі «Дівчина під яблунею» естетика, стилістика і сама установка на зображення колгоспного
життя помітно видозмінювилася в бік більшої умовності. Збільшилася питома вага романтичних описів, які повинні, за
задумом письменника, відповідати стану душі персонажів, звичайно ж, позитивних. Норми романтичної поетики (їй властиві, як пише про це В. Оскоцький, «і умовна деталь, і експресивний образ, і патетичний символ») [5, с. 157] ще більше
відобразилися.
Г. Скульський у літературному огляді зазначав, що з кожної прочитаної сторінки роману К. Гордієнка «Дівчина під
яблунею» стає зрозумілим, як автор дуже добре знав життя колгоспного села, розбирався в сільському господарстві, можливо, навіть, не гірше самого агронома. Дослідник зауважив, що не викликає сумніву і обдарованість автора – поетичні
пейзажі, писані впевненою рукою автора; також зображено в позитивному руслі побут селян та відтворена оригінальна
авторська інтонація [6, с. 3].
Д. Копиця так говорить про роман «Дівчина під яблунею»: «Це вже твір зі складним розгалуженим сюжетом… Давнє
прагнення письменника відтворити художньо людину праці, нову, народжену колгоспним ладом, дістає тут найкращу,
ніж досі виявлену реалізацію» [4, с. 183].
Значення другого роману трилогії «Буймир» К. Гордієнка – «Дівчина під яблунею» – полягає в художньому утвердженні нової людини, яка бореться за народне добро, за змістовне і красиве життя. За багатьма показниками роман можна
характеризувати саме як «серцевинний» твір трилогії – і з погляду соціальної діалектики його героїв, і з погляду стилістики, і з погляду історії українського села.
Роман «Дівчина під яблунею» й сьогодні звучить актуально. «Старі звички», зображені в ньому, не перевелися, а боротьба в сучасній Україні з корупцією й беззаконням дуже схожа на ту, що її вів Устин Павлюк з бандою Радивона Ржі в
останні передвоєнні роки. Актуальність роману полягає не у випадковому співпадінні хронологічно віддалених ситуацій,
а в тому, що висвітлює він вічну боротьбу добра і зла, яка ніколи не припиниться.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СТЕРЕОТИПИ GOTT ‘БОГ’ і GOTTESRECHT ‘ПРАВО БОГА’
У СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ НІМЕЦЬКОГО ЕТНОСУ
У статті подано шляхи вербалізації у фразеології середньоверхньонімецької мови (ХІ-ХІV ст.) сакральних етнокультурних стереотипів Gott ‘Бог’ і Gottesrесht ‘право Бога’, ціннісними витоками яких була середньовічна духовна культура.
Ключові слова: етнокультурний стереотип, національно-культурна конотація, сакрально-етикетні формули,
семантична опозиція, стереотип, фразеологічна картина світу, фразеологічний стереотип.
PHRASEOLOGICAL STEREOTYPES GOTT «GOD» AND GOTTESRECHT «GOD’S LAW» IN THE MEDIEVAL CULTURAL WEALTH SYSTEM OF THE GERMAN ETHNOS
The article focuses on the analysis of verbalization ways of sacral ethno-cultural stereotypes of Gott «God» and Gottesrecht
«God’s law» in the German Middle-High phraseology (XI-XIV centuries). The medieval spiritual culture was valuable sources
of these stereotypes. In the article we consider a linguistic stereotype a unit of a language worldview which is ordered with the
mind that represents the socio-cultural and historical experience of the ethnic group. A phraseological stereotype is verbalized
in terms of permanent ethnic stereotype. Verbalization of sacral stereotypes in the German Middle-High phraseology is a little
studied question. It has been found that the semantic structure of the sacred phraseological stereotype got is verbalized in: synonymous names hêrrе, Krist та heileger geist; semantic branching of sacral-concepts of a holy person (got, heilege, bischof,
pfaffen), sacred act (mësse, predige, gebet), a sacred place (kirche, altare), a sacred object (kriuze, hostie), sacred time (Kristes
tac, ôstertac); semantic oppositions sêle ‘soul’ – lîp ‘body’, guot ‘good’ – übel ‘evil’, got ‘God’– tiuvel ‘devil’. The Medieval
system of values that are verbalized in phraseology gotesrëht ‘God’s law’ covered observing the main laws of God and «documents» (die zëhn gebot; das Neue Testament), worship (gote dienen), servants of God (engel, prophēt), God’s wrath (Zorn des
Gottes), God’s (Terrible) court (der jungeste tac), God’s punishment (obere/nidere helle) etc. The stereotype got was an integral
component of the sacral-etiquette statements in the linguacultural minds of Germans in the XIth – XIVth centuries. Stereotypes
got ‘God’ and gotesrëht ‘God’s law’ are important factors of national and cultural identity of the medieval German ethnicity
and the source of the national-cultural formation connotations of phraseology in the German Middle-High period.
Key words: ethno-cultural stereotype, national-cultural connotation, ethno-cultural stereotype, sacral and etiquette formulas, semantic opposition, stereotype, phraseological worldview, phraseological stereotype.
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ GOTT ‘БОГ’ И GOTTESRECHT ‘ПРАВО БОГА’ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НЕМЕЦКОГО ЭТНОСА
В статье представлены пути вербализации во фразеологии средневерхненемецкого языка (ХІ-ХІV ст.) сакральных
этнокультурных стереотипов Gott ‘Бог’ и Gottesrесht ‘право Бога’, ценностными истоками которых была средневековая духовная культура.
Ключевые слова: национально-культурная коннотация, сакрально-этикетные формулы, семантическая оппозиция, стереотип, фразеологическая картина мира, фразеологический стереотип, этнокультурный стереотип.

Постановка проблеми. Стала структура свідомості, яка виражається в різних семіотичних кодах, певна стандартна
ментальна модель мислення, дії, поведінки, що ідентифікує етнос, відтворює своєрідність національної культури, трактується в науці як стереотип. У розвідці мовним стереотипом вважатимемо впорядковану свідомістю одиницю мовної
картини світу, що уособлює соціокультурний та історичний досвід етносу; фразеологічним стереотипом – вербалізований
у сталих висловах етнічний стереотип.
Аналіз останніх досліджень. Феномен «стереотип», який вивчається науковцями різних галузей, – психологами, соціологами, культурологами, когнітологами, етнопсихолінгвістами, етнографам тощо (Ю. Д. Апресян, Є. Бартміньський,
В. В. Красних, У. Ліппманн, Ю. О. Сорокін, Н. В. Уфімцева, А. Шафф та ін.), – диференціюється на соціальний, ментальний, культурний, етнокультурний, мовний та ін. Мовознавці досліджують стереотипи в аспектах етнопсихолінгвістики,
когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології тощо (І. І. Брага, В. А. Буряковська, В. В. Воробйов, В. Б. Кашкін, В. І. Карасик, А. В. Карасик, Л. П. Крисін, В. А. Маслова, В. А. Пищальникова, Н. А. Оніщенко, А. М. Приходько, Ю. О. Сорокін,
та ін.). Реалізація стереотипів у фразеологізмах – актуальне й не достатньо вивчене питання лінгвокультурології (К. Даніельс, К. Льоффлер, В. І. Школяренко, Й. Штернкопф). Вербалізація сакральних стереотипів у середньоверхньонімецькій
(свн.) фразеологічній картині світу (ФКС) залишається мало дослідженим напрямом лінгвістичних розвідок.
Мета статті – з’ясувати, як середньовічні духовні цінності та національно-культурні конотації втілюються в значенні
ФО свн. мови, відтворюючи сакральні стереотипні риси німецького етносу.
Виклад основного матеріалу. Домінантним етнокультурним стереотипом німецької лінгвокультури ХІ-ХІV ст. та
фразеології цього періоду був Gott ‘Бог’ (mhd. got, ahd. got, as. god, germ. *guda, *gudaz, *guda, *gudam, idg. *ghau- [4,
с. 167]). Стереотип got – універсальний культурний знак, який становить значний сегмент ФКС свн. мови.
Основою християнства (kristengeloube «christlicher Glaube, der rehte gelouben») є беззастережне вручення себе у владу
Бога (gotemaht), тобто стосунки цього типу мають характер не договору або обміну, а безумовного дарунку [6, с. 440]. Для
середньовічної культури характерні дві ключові ознаки: корпоративність і панівна роль релігії та церкви [2, с. 58].
Аналіз ФКС свн. мови показав, що стереотип got мав синонімічні номени; крім got, фіксуємо hêrrе, Krist та heileger
geist: wiʒʒe Krist ‘Бог його знає’; heileger geist ‘Святий Дух’; unser/heilige hêrre ‘наш Господь’; daz si unserm herren selten
dankent; unser herre saz ze einem mâle ûf einem brunnen, wan er was müede. Фіксуємо синонім hêrre також у ФО зі значенням
«тайна, свята вечеря»: zuo unserem hêrren gân, unseres hêrren lîcham, der lîcham unsers hêrren, gotes lîch(n)amen, gotes lîch(n)
amen nëmen/emphâhen; der mensche, der vrîlîche will und mac ze unserm herren gân; daz er zu jungist bîchte und unsirs hêrren
lîcham mit dem heiligen ole nam; er nam gotes lîchnam [3, с. 172, 211; 5, с. 798–800, 1259–1260, 1736–1737]. Синонімічний
номен hêrre підкреслював верховенство й всевладність Бога.
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Стереотип got у свн. період не втратив своєї первинної семантики. Для середньовічної людини got – це:
– всесильність, бо становить найвищу духовну інстанцію, має вищість над усім; Його життя – безкінечне, Його ім’я –
вічне : got gebietet über jmdn ‘смерть, Бог попросив’; dâ vür sî got ‘Бог це відверне’; swaʒ got wil, daʒ muoʒ geschëhen/ergân
‘на все воля Божа’; got gab, got nam ‘Бог дав – Бог і забере’; und sie, daz got über dich gebiete, so bis veste an dem tode; were
aber, da vor got si, das ir keine vordurbe; ez sprichet der vil wîse bote, swaz gefüeget sî von gote daz scheide niht des menschen rât;
– правда й істина: bî got, weiʒ got ‘воістину, дійсність, насправді’, got weiʒ ‘ніхто не знає, крім Бога’; ich swer bî
gote, wenne ez ist war; got von himele weiz wol mîn willen; weiz got, ir verdamten, ir habet die spîse verlorn [3, с. 172–179; 5,
с. 1051–1054].
У XI-XIV ст., крім burcrëht і lehenrëht, існував ще один вид права – gotesrëht ‘право Бога’. У системі середньовічних
цінностей, вербалізованих у фразеології, виділяємо таке розуміння gotesrëht:
– дотримання основних Божих законів і «документів», в яких описуються взаємини між Богом і людьми, стосунки між
людьми: das Alte Testament ‘Старий Завіт’, das Neue Testament ‘Новий Завіт’; daʒ alte urkunde, alte ê, niuwe ê; Jn dem heligen
ambte ist alle die heilikeit begriffen dez nuwen vnde dez alten urkundez;
– Божа служба (Gottesdienst): gote dienen; dô man dâ gote gediente;
– Божі слуги: engel ‘ангел’ (захищає богообраних людей, виконує Божу волю), rihtære ‘суддя’ (вершить Боже правосуддя, охороняє Божі заповіді), prophēt ‘пророк’ (його вустами говорить Святий Дух): gezieret/gezimieret als(am) ein engel;
dâ reit vil manec ritter gezieret als ein engel;
– дотримання 10 Божих заповідей: die zëhn gebot; die zen gebot wie got beschiet; Божими настановами та заповідями
регулювалося й сімейне життя: заборонялися розлучення (scheidunge), позашлюбні відносини, сімейна зрада (untriuwe),
шлюби з родичами;
– Божий гнів (Zorn des Gottes); у середні віки церквою засуджувалися гнів людини, надмірний вияв радості, щастя,
суму. Бог смиренним і покірним дає благодать (ob got wil); гнівається за негідний вчинок і карає людей хворобами за невіру чи віддаленість від нього, обман, за уклоніння від сповіді, поклоніння язичництву, єресь, ворожіння, розбещеність
тощо. Символом Божого гніву були природні стихії doner ‘гром’ і blicz ‘блискавка’: als ein doner(slac) hëllen/erhëllen, als
ein doner(slac) (er)dieʒen;
– Божий (Страшний) cуд (das Jüngste Tag (Gericht)); у свн. ФКС фіксуємо численні синонімічні ФО з таким значенням: der jungeste tac, der engestlîche tac, diu jungeste wîle, daʒ jungeste zil, diu jungeste zît, daʒ jungeste geriht, diu jungeste
schîdunge, der jungeste suontac, daʒ jungeste urteile;
– Божа кара – потрапляння до пекла (helle): obere/nidere helle, in die helle senden; Jn welher hellen waren die guoten vor
gotis geburte? Jn der oberen helle an einer stete, die nahe waz bi der nideren helle;
– душевне єднання з Богом після смерті (Glückseligkeit) – одна з домінант поведінки людини в епоху середньовіччя [3,
с. 138, 140, 146, 158, 163, 172, 207, 239, 419; 5, с. 555, 1232–1233, 1323, 1384–1386, 2014–2015].
Аналіз ФКС свн. мови показав, що сакральний стереотип got мав багатопланову ієрархічну структуру. Його вербалізація у ФО об’єктивується семантичним розгалуженням таких компонентів:
– священна особа: номени Бога (got, hêrre, Krist, heileger geist), heilege ‘святий’; bischof ‘єпископ’, pfaffen ‘священник’,
dī ākan ‘диякон’: got vater unser, sun unde heileger geist; got beware jmdn.; unser hêrre; phaffen unde leien; wiʒʒe Krist; aller
heiligen tac; bî allen heilegen; sô mir heilegen; ir arnet es, samir all heiligen; das sal man tvn in Nouembre noch allir heyligin tak;
– священна дія: gote dienen ‘богослужіння’, mësse, meten, metten ‘меса’, predige ‘проповідь’, gebet ‘молитва’, bigiht
‘сповідь’, gelübede, gelübde ‘обітниця’, ābentmāl ‘причастя’ versehen ‘причащати’, buoʒ ‘спокутування’, vasten ‘постувати’
тощо: Kristes mësse, diu vinster meten, ein halbe mësse, Kristes lîchamen; zer heilegen kriuzes messe; waz betútet daz ambt, daz
wir zuo vinster metin begant; daz man Kristes messe sunge;
– священне місце: kirche ‘церква’, altare ‘престол’: ze kirchen unde ze gaʒʒen/strâʒe; zunt unde mâze zimt zer kirchen unde
zer strâze, und ouch zem tische; diu müet uns ze kirchen und ze gaʒʒen;
– священний предмет: kriuze ‘хрест’, hostie ‘просфора’, psalter ‘псалтир’; daʒ heilege kriuze, daʒ criuce durchlîden, daʒ/
ein kriuze (über/vür sich/etw.) machen/tuon, gotes galge; daz heilige kriuze vuorte er dan, dâ got selbe die marter leit an; dô wir
sîn kriuze nâmen; der keiser tet daz kriuze vur sich;
– священний час: Kristes âbent ‘Святий вечір’, Kristes tac ‘Різдво’, ôstertac ‘Великдень’, phingeste ‘Трійця’; jmds.
ôsterlîcher tac sîn; si ist mîn ôsterlîcher tac, und hân si in mînem herzen liep; an Kristes âbent spâte; ze wîhennacht an Kristes
tage [3, с. 159–160, 177, 207, 211, 245, 251–253, 292–293, 317, 321; 5, с. 1051–1054, 1259–1260, 1384–1386, 1580–1581,
1736–1743, 2121].
Основний зміст die zëhn gebot – любов до Бога і любов до ближнього – відтворено в сакральній лексиці свн. мови та у
ФО із семантичними опозиціями душа-тіло, добро-зло, віра в Бога-віддаленість від Бога, Бог-чорт:
– sêle ‘душа’(mhd. sēle, ahd. sēla, as. sēola, lat. anima, germ. *saiwalō) і lîp ‘тіло’ (mhd. līp, līb, ahd. līb, as. līf, germ. *leiba,
*leibam, idg. *leip- [4, с. 248, 365]): sêle und lîp, der êwige lîp; ein lîp zwô sêlen; daz wir an deme urteile varen ze deme êwigen
lîbe oder ze deme êwigen tôde; Jesus hat uns sele und lip behalten;
– guot ‘добро’ (mhd. guot, ahd. guot, as. gōd) і übel ‘зло’(mhd. übel, ahd. ubil, as. uƀil [4, с. 154, 402]): übel unde/oder guot,
ëʒ sî/wære übele oder guot, übele noch guot, jmdm. übel ane stehen, mit übele, wem got wol dem nieman übel; ich will bî iu belîben
und lîden übel unde guot; daz ir im niemer mê getuot deweder übel noch guot [3, с. 172, 274, 355, 417; 5, с. 863–864, 1605–1606].
Добро (стосунки з Богом, які матеріалізувалися через minne ‘любов’, genāde, gnāde ‘милість, милосердя’) мало заступництво у Бога, а зло (пихатість, заздрісність, обман, невірність тощо) засуджувалося. Добро спроможне покарати
зло. Отже, можемо виділити семантичну опозицію: Gottesglaube (geloube an den got) ‘віра в Бога’, beglückende Gottesnähe
‘близькість до Бога’ – це добро, а Gottesferne ‘віддаленість від Бога’ – це зло.
У семантичній опозиції до got знаходиться tiuvel ‘чорт’, який символізував злий дух (der bœse geist), темряву, прокляття й пекло; про людину, яка зробила божевільні вчинки, говорили, що в неї вселився чорт: deme tiuvele an daʒ bein liegen,
der tiuvel hât jmdn. bestanden, der tiuvel nëme/phlëge/schende jmdn./etw., der tiuvel müeʒe jmds./einer Sache phlëgen, der tiuvel
walde jmds./einer Sache, jmd./etw. dem tiuvel ergëben, in tiuvels namen, waʒ der übel tiuvel, gê zuo deme tiuvel umbe golt; der
tufel neme elenam vurfluchet si sie imer me; daz du des tiuvels müezest wesen! [3, с. 160, 405-407].
Стереотип got вербалізовано також у сакрально-етикетних висловах:
– звертання: ach got! ‘Боже мій!’; ach got, des hilf, das sie ir güte kere zu mir;
– побажання: got gëbe, daʒ…; were got, wergot / sô helfe mir got ‘дай Боже…’; sô dir/iu got ‘Бог з вами’; got beware jmdn.,
got muoʒ/müeʒe jmdn. bewarn, got hüete jmds., got müeʒe jmdn. behüeten, got phlëge jmds., got müeʒe jmds. phlëgen ‘нехай тебе
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Бог береже’; got geb daz ich sî noch vinde; lânt iuch niht riuwen, sô iu got!; got von hymmel muß uch bewarn!; got muß in inn
seiner hüt haben;
– прохання, засторога: entwelle got ‘Боже упаси’; (al)sô hëlfe mir got, sam/so mir got ‘Бог мені допоможе’; daʒ/etw. müeʒe/
mohte got erbarmen ‘Боже помилуй’; in gote, durch got, durch gotes willen ‘заради Бога’; nu enwell got, das ich iemer begange die
untugende; als helff mir gott, – sprach er, – ir hant wol gesprochen und recht; nu müeze ey got erbarmen, day ich in hiute gesluoc;
– благословення: in gotes namen, got (ge)sëgen jmdn. ‘в ім’я Бога’; von gotes genâden ‘з Божою благодаттю’; nu koment
mit mir, in gottes namen!; got gesegen uch dann, – sprach der ritter, – ich fare hinweg; Rudolf, von gotes genaden Pfalntzgraue
bei dem Rein vnd hertzog ze Baiern;
– подяка: kenne got ‘вдячність за дар’; got danke jmdm., got lone jmdm. (einer Sache), daʒ vergëlte jmdm. got, nû lône dir/
iu got ‘вдячність’; ich pin zu pettelwerch enwicht, das kenne got ich kann sein nichtgot lône im der diu suone tuo; daz ir mich sô
sêre kleit, daz müeze iu got vergelten;
– привітання: got grüeʒe dich/iuch ‘доброго дня’; sî(t) mir unde gote willekomen, sî(t)/wis gote wilkomen; got grüeze dich,
muome, wie gehabstu dich?; nu sît gote willekomen, vil lieben friunde, unde mir;
– прокляття: got schende jmdn.; ob dû niht bîtest, sô müez dich got schenden! [3, с. 172–179; 5, с. 1051–1054].
Висновки. Таким чином, стереотипи got ‘Бог’ і gotesrëht ‘право Бога’ – важливі чинники національно-культурної
самоідентифікації середньовічного німецького етносу та джерело формування національно-культурних конотацій фразеологізмів свн. періоду. Досліджений корпус ФО переконує, що вручення себе у владу Бога – ключова ознака середньовічної культури. Для людини того часу got – це всесильність, найвища духовна інстанція, правда й істина. З’ясовано, що
семантична структура сакрального фразеологічного стереотипу got вербалізована: синонімічними номенами hêrrе, Krist
та heileger geist; семантичним розгалуженням сакральних понять священна особа (got, heilege, bischof, pfaffen), священна
дія (mësse, predige, gebet), священне місце (kirche, altare), священний предмет (kriuze, hostie), священний час (Kristes tac,
ôstertac); сеантичними опозиціями sêle ‘душа’ – lîp ‘тіло’, guot ‘добро’ – übel ‘зло’, got ‘бог’– tiuvel ‘чорт’.
У системі середньовічних цінностей, вербалізованих у фразеології, gotesrëht ‘право Бога’ охоплювало дотримання
основних Божих законів і «документів» (die zëhn gebot;das Neue Testament), Божу службу (gote dienen), Божих слуг (engel,
prophēt), Божий гнів (Zorn des Gottes), Божий (Страшний) суд (der jungeste tac), Божу кару (obere/nidere helle) тощо. У
лінгвокультурній свідомості німців ХІ-ХІV ст. стереотип got – невід’ємна складова сакрально-етикетних висловів.
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ БІНАРНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОСТОРУ В АНГЛІЙСЬКІЙ
І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ У КОНТЕКСТІ ГЕРМАНСЬКОЇ ТА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ КУЛЬТУР
У статті досліджено джерела формування бінарності у германській і слов’янській моделях простору на основі
мовних фіксацій англійської і української мов, проаналізовано найдавніші просторові уявлення германців та слов’ян,
встановлено основні просторові опозиції та їх семантичну цінність, визначено тотожність структурування бінарного простору германців та слов’ян.
Ключові слова: бінарна модель простору, опозиція, дихотомія, міф, англійська мова, українська мова, порівняльний аналіз.
THE SOURCES OF FORMATION OF BINARY MODELS OF SPACE IN ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES IN THE CONTEXT OF GERMAN AND SLAVIC CULTURES
The article examines the sources of formation of binary character in German and Slavic models of space on the basis of
lingual fixations in English and Ukrainian languages, it analyses the most ancient spatial ideas of German and Slavic people,
establishes the main spatial oppositions and their semantic value, determines the common structuring of binary space by
German and Slavic people. The author reviews the personification of «up» and «down» as the most important opposition for
mythological ancient Indo-Europeans’ consciousness and their lingual realization as well as compares the ideas of English
and Ukrainian people regarding the division of space into ‘own’ and ‘alien’ which is practically distinguished as mastered
and not mastered. The following materials have been used for the article: etymological researches of key spatial ancient Germanic lexemes and Ukrainian cosmogonic carols and folk songs as the most ancient ideas of Slavic people about space, structure of the Universe. Attitude of world cultures towards the opposition up / down in religious sphere, which were manifested in
architectural buildings, usually built by people on the hills and high areas, close to heaven gods, are described. The common
mythological perception of space gives possibility to duly interpret semantic and typological parallels of spatial Ukrainian
lexemes in the context of other Slavic languages and of the English ones on the background of other German languages.
Key words: binary model of space, opposition, dichotomy, myth, English language, Ukrainian language, comparative
analysis.
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ БИНАРНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ В КОНТЕКСТЕ ГЕРМАНСКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУР
В статье исследованы источники формирования бинарности в германской и славянской моделях пространства
на основе языковых фиксаций английского и украинского языков, проанализированы самые давние пространствен-
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ные представления гемранцев и славян, установлены основные пространственные оппозиции и и семантическая
ценность, определено сходство в структурировании бінарного пространства германцев и славян.
Ключевые слова: бинарная модель пространства, оппозиция, дихотомия, миф, английский язык, украинский
язык, сравнительный анализ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування просторових уявлень сучасної європейської цивілізації має
античні джерела, що беруть початок з космогонічних і космологічних уявлень стародавніх народів. Згідно з гіпотезою
В. В. Іванова і В. М. Топорова [2; 5], носії праіндоєвропейської мови не тільки сакралізували, але й персоніфікували
«верх» (утілений і міфологізований в образах неба та небесних об’єктів, гори, вершини дерева, птахів тощо) і «низ»
(утілений в образах землі, водної глибини, риб, плазунів та ін.). Найважливішими для міфологічної свідомості праіндоєвропейців персоніфікаціями «верху» і «низу», згідно з гіпотезою названих дослідників, виступали, відповідно, бог грому
і блискавки (слов’янський Перун, литовський Перкунас, латиський Перконс, давньоіндійський Парджанья тощо) і його
змієподібний противник (давньослов’янський Велес, давньоіндійський Валу), які вступали в поєдинок. Битву бога грому
зі змієм, тобто протистояння «верху» і «низу», дослідники називають «основним індоєвропейським міфом» [там само].
Мета дослідження полягає у вивченні основних джерел і факторів формування просторової бінарності германців та
слов’ян і їх мовного вираження в англійській і українській мовах.
Об’єктом дослідження є англійська і українська мови як мовне втілення германської і слов’янської культур.
Предметом дослідження є джерела формування бінарних моделей просторі в англійській і українській мовах.
Наукові результати. Давньогерманські уявлення про простір у цілому відповідали поширеному в багатьох народів архаїчному міфологічному сприйняттю Всесвіту як множинного утворення, структурованого на самостійні світи, кожен із
яких має власні межі. Згідно зі скандинавською космогонічною міфологією, первісно існувала лише безодня Гінунгагап
(Ginnungagap, буквальне значення, за М. І. Стебліним-Каменським, – ‘магічна безодня’ [3, с. 74], поняття споріднене із сучасним англійським gap ‘провалля’). Навколо безодні були розташовані «світ (оселя, житло) туману» Ніфельхейм (Nifelheimr) і
«світ (оселя, житло) вогню» Муспельхейм (Muspelheimr). Пізніше поряд із ними виникли людський світ Мідгард (Miðgarðr
‘середній світ’, буквально ‘середнє місто’), світ міфологічних персонажів ванів Ванахейм (Vanaheimr) та інші.
Як підкреслює М. І. Стеблін-Каменський у дослідженні «Простір і час в еддичних міфах», об’єктивний простір в усвідомленні сучасної людини безкінечний, безперервний та однорідний, тоді як у давньоскандинавських еддичних міфах він,
як і в чуттєвому сприйнятті, не безперервний, не безкінечний і не однорідний. У міфах «Старшої Едди» і «Молодшої Едди»
простір зображується лише окремими фрагментами, у яких відбуваються певні описувані події; іншими словами, він є
перервним. Отже, і світ у цілому виступає тільки «сукупністю фрагментів простору». Давньоісландський іменник heimr
‘світ’ не зустрічається в значенні ‘Всесвіт’ ні у «Старшій», ані в «Молодшій» Еддах. Еддичні міфи не фіксують наявності уявленння про всесвіт як цілий і єдиний світ. У давньоісландській лексемі heimr за давньоскандинавськими епічними
пам’ятками виступає його початкове значення ‘житло’, що етимологічно відповідає англ. home ‘дім, житло’, нім. Heim ‘дім,
рідне вогнище’, слов. сім’я [4]. Пор. також дн.-гр. demos ‘народ’ і domos ‘дім’, рос. дом ‘житло’ і ‘рід, династія’ (дом Рюриковичей, дом Романовых). Спільною узагальнювальною семою позначень житла і родини виступає свій, освоєний простір.
Традиційно вважається, що прообразом Мідгарду виступала садиба землероба, що уявлялась оточеною силами, ворожими людям, неосвоєними землями, дрімучими лісами тощо. Сторони світу також набували чітко вираженої міфологічної
символіки: невідоме, не освоєне людиною, негативне розташовується головним чином на півночі і на сході, пекло – на
півночі й унизу (таке уявлення досі збережене сучасною ісландською мовою, де вислів norður og niður ‘на північ і вниз’
буквально означає ‘до біса’) [3, с. 109].
Сучасна англійська мова демонструє більш архаїчне й конкретне порівняно із сучасною німецькою значення згаданої
вище назви частини простору: дн.-сканд. heimr ‘житло’ > ‘світ’, нім. Heim ‘житло’ відповідає англ. home ‘дім’ [1]. Ст.англ ham, що позначало «dwelling place, house, abode, fixed residence; estate; village; region, country», пішло від прото-герм.
*haimaz «home». Дн.-герм. Значення «village» збереглося у в англійських та німецьких назвах міст та сіл [4–OED]. Наприклад, Wymondham, Birmingham.
Найдавніші уявлення слов’ян про простір, структуру Всесвіту втілені в українських космогонічних колядках. Так, наприклад, І. І. Огієнко звертає увагу на стародавню лемківську космогонічну колядку:
«Коли не било знащада світа,
Тогда не било Неба ні землі,
Ано лем било синеє море,
А серед моря зелений явір.
На явороньку три голубоньки,
Три голубоньки радоньку радять,
Радоньку радять, як світ сновати:
То спустімося на дно моря,
Та дістанемо дрібного піску, –
Дрібний пісочок посіємо ми,
Та нам ся стане чорна землиця.
Та дістанемо золотий камінь, –
Золотий камінь посіємо ми,
Та нам ся стане ясне Небонько,
Ясне Небонько, світле соненько,
Світле соненько, ясен місячик,
Ясен місячик, ясна зірниця,
Ясна зірниця, дрібні звіздочки» (Огієнко, 36–37).
У наведеному сакральному творі простежується віддзеркалення світового простору в язичницькому світогляді, що
включає протиставлення неба, землі і моря (верхнього, середнього і нижнього світів), сполучну ланку між ними – світове
дерево і птахів як медіаторів між світами (пор. подібну роль білки в «Слові о полку Ігоревім» і давньогерманській міфологічній сазі «Старшої Едди»).
Цікавим джерелом вивчення уявлень слов’ян про структуру простору є народні пісні. Пейзажний зачин без лексики
просторової семантики у таких творах виявлявся майже неможливим. В українській народній історично-жартівливій пісні
«Ой, на горі женці жнуть» перші строфи побудовані на протиставленні лексем, що мають локативне значення:
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«Ой, на горі женці жнуть,
А попід горою, / яром-долиною,
Козаки йдуть.
Попереду Дорошенко
Веде своє військо / хорошенько.
А позаду Сагайдачний,
Що проміняв жінку / на тютюн та люльку –
Необачний (…)». (Ой, на горі).
Тут простежуються протиставлення-паралелізми, де «верхній простір» на горі становить семантичну опозицію до
«нижнього простору» попід горою, яром-долиною, а далі протиставляються авангард і ар’єргард війська попереду / позаду.
Виокремлення і маркування напрямків простору в давньоукраїнській культурі, як і в архаїчних культурах інших народів, отримує вираження в образі світового дерева, де «верх» – напрямок росту дерева – символізує життя і розвиток,
а «низ» – згасання, смерть. Упорядкування картини світу за координатами світового дерева передбачає також виокремлення трьох координат: верх – центр – низ, символізованих, звичайно, птахами, звірами й рибами. Цим координатам
відповідають верх – гілля, крона, середина – стовбур, низ – коріння дерева. Космос мислиться утвореним із чотирьох
первісних «стихій», якими для давніх слов’ян є вітер, вода, вогонь і земля. Простір упорядкованого космосу сприймається
невід’ємно від людини, що освоює цей простір, встановлюючи порядок у ньому. Досить показовими щодо цього є притаманні давньослов’янській культурі міри довжини – п’ядь (відстань між розчепіреними пальцями), лікоть, стопа, крок,
сажень (відстань між кінцями пальців витягнутих рук).
Устрій світового Космосу без елементу неба був би незавершеним. Споглядання неба стоїть біля витоків стихійного
релігійного досвіду. Нескінченний простір небес уважався божественним, могутнім, вічним. Особливо чітко це проглядалося в степу, з висоти кургану. Чумацький шлях на Дону звався Батиєвою дорогою, а в Україні – Чумацьким шляхом
(іноді Мамаєвою дорогою). Великий Степ здавна вважається важливим культурним простором українців. Опанування
степу (військово, господарчо, а потім і культурно) було непростим. Українська колонізація Степу закінчується аж на початку ХХ ст. «Кораблем» у мандрах степовим безмежжям був віз, бричка, якою долав простір ліричний герой чеховської
повісті «Степ». Перехід із лісу до Степу потребував нових стереотипів індивідуальної та колективної поведінки, яка в
слов’янській міфології найбільш повно відповідає архетипу Героя – св. Юрія Змієборця (звідси й закономірність появи
нового суспільного явища – козацтва). Для українського народу Степ був образом неосвоєного простору, місцем міфологічної мандрівки Героя, арени, де в процесі боротьби народ ставав історичною нацією (секрет успішної козацької колонізації полягав в опануванні стратегічних пунктів Степу: бродів, межиріч, домінуючих висот) [6].
Семантична цінність бінарності верх / низ підвищується у часи прийняття християнства. Позиція християнина по відношенню до верху як місця перебування Бога, святих і низу як житла грішників закріплена у Святому Писанні. Земне,
тимчасове грішне буття тіла людини протиставляється небесному щасливому вічному життю його спасенної душі [6, с. 90].
Певну роль у формуванні українського фонду просторової лексики відіграли лексичні старослов’янізми, що хронологічно є найдавнішими запозиченнями зі словянських мов та виникли переважно через потребу перекладу відповідних слів
із грецької мови (напр., укр. безодня, рос. бездна). Однак у словниковому складі сучасної української літературної мови,
у порівнянні з російською, представлена надзвичайно мала кількість лексичних старослов’янізмів. Так, до словотворчих
особливостей слід віднести такий структурний компонент складних слів як -град (укр. Новоград-Волинський, Кіровоград,
Болград (Одеська обл.); пор. рос. Павлоград, Сталинград (Петроград), заграда, ограда); префікс пред- (укр. предстати,
предтеча – у перв. значенні) [3–СУЛМ, c. 146]. У російськомовному просторовому континуумі пласт старослов’янських
лексичних запозичень вагоміший: рос. брег, страна, между, префікс низ- / нис- (рос. ниспадать, низвергать) та ін. [2–
СРЯ, с. 36–37].
Світові культури засвідчували свої установки по відношенню до опозиції верх / низ у релігійній сфері. Проявами дії
такої дихотомії були архітектурні будови. Людина, зазвичай, віддавала перевагу верху. На пагорбах та підвищених місцевостях зводили храми, оскільки звідти було ближче до небесних богів.
Важливим видається підкреслити тотожність вертикального структурування всесвітнього простору в давніх
слов’янських і германських фольклорно-міфологічних уявленнях, які виступають «ідеологічним контекстом» для виникнення і функціонування лексем на позначення простору та його частин. Спільність міфологічного осмислення простору,
втіленого фольклорними творами, дає змогу адекватно інтерпретувати семантико-типологічні паралелі просторових лексем української мови в контексті інших слов’янських і англійської мови на тлі інших германських.
Окрім того, спостерігається спільність семантичної типології назв простору у слов’янських мовах і назв місця в латинській мові (букв. значення «щось простелене»). Укр. простір (діал. простірня «просторе місце», простор, простора,
просторина, просторище, літ. розпросторити «розповсюдити») походить від простерти (серед похідних простиратися) з паралелями в інших східнослов’янських, західнослов’янських і південнослов’янських мовах. Псл. *prosterti є спорідненим із псл. *storna «сторона». Відповідники в індоєвропейських мовах інших груп (індійській, іранській, балтійській,
кельтській, грецькій, італьській) переважно мають семантику «стелити» [1–ЕСУМ, т. 5, с. 604–605]. Пор. дн.-рус. Стрибог як бог вітру і семантично (за внутрішньою формою) близьке лат. locus «місце» від *stlocus із коренем, що букв. означає
«стелити» і споріднене з укр. стелити. Звідси й англ. locus (із численними похідними, як-от: local, locative, locomotion,
locomotive та ін.) і укр. локус (локальний, локалізація).
Висновки. Таким чином, можемо стверджувати, що дуалізм стародавніх уявлень, що розмежовував світ на полярні
пари протилежностей, групував ці протилежності по вертикалі: небесне протистоїть земному, поняття верху поєднується
з поняттям благородства, добра, а поняття низу – з поняттями нечистоти та зла. Ця опозиція пронизувала усі сфери життя
людини і мала свій експліцитний вияв у протиставленнях типу небо / земля, свій/чужий, центр/околиця, день / ніч, правий
/ лівий, правий / лівий, сакральний / профанний та ін.
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РЕАЛІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД
У статті висвітлено уявлення про мовленнєву діяльність у психолінгвістиці. Розглянуто мовленнєву діяльність як
активний, цілеспрямований процес створення та сприйняття висловлювань, що здійснюється за допомогою мовних засобів під час взаємодії людей у різних мовленнєвих ситуаціях. Зазначено, що являється предметом, засобом, способом,
продуктом та результатом мовленнєвої діяльності. Представлено структуру мовленнєвої діяльності та відмічено її
характеристики. Проаналізовано побудову мовленнєвої діяльності та представлено чіткий аналіз кожної з фаз.
Ключові слова: мовленнєва діяльність, мова, мовлення, висловлювання, мовленнєво-мисленнєва діяльність, текст.
THE SPEECH ACTIVITY REALIA: PSYCHOLINGUISTIC APPROACH
The speech activity conception from the psycholinguistic point of view has been highlighted. The speech activity is said to
be an active purposeful process of utterance production and comprehension realized through the linguistic means in different
communicative speech situations. The subject, the means, the way of realization, the product and the result of the speech activity have been mentioned. A thought is the subject of the speech activity, a language is the means of speech activity, speech is
the way of realization of the speech activity, an utterance is the product of the speech activity and understanding or misunderstanding of an author’s thoughts is the result of the speech activity. The structure of the speech activity and its characteristics
has been outlined. The detailed analysis of every speech activity phase has been represented.
Key words: speech activity, language, speech, utterance, speech-and-thinking activity, text.
РЕАЛИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В статье обсуждаются представления о речевой деятельности в психолингвистике. Рассмотрено речевую деятельность как активный, целенаправленный процесс создания и восприятия высказываний с помощью языковых
средств при взаимодействии людей в разных речевых ситуациях. Отмечено предмет, средства, способ, продукт,
результат речевой деятельности. Показана структура речевой деятельности и ее характеристики. Проанализировано построение речевой деятельности и представлен четкий анализ каждой из фаз.
Ключевые слова: речевая деятельность, язык, речь, высказывание, речемыслительная деятельность, текст.

Основним предметом психолінгвістичних досліджень є мовленнєва діяльність як специфічно людський вид діяльності, її психологічний зміст, структура, способи та форми реалізації, функції. Іншим важливим предметом вивчення психолінгвістики є мова як основний засіб здійснення мовленнєвої та мовленнєво-мисленнєвої діяльності. Нарешті, третім
предметом дослідження психолінгвістики є мовлення як засіб реалізації мовленнєвої діяльності [8; 13].
Мовленнєва діяльність – це активний, цілеспрямований процес створення та сприйняття висловлювань, що здійснюється за допомогою мовних засобів під час взаємодії людей у різних мовленнєвих ситуаціях. Предметом мовленнєвої діяльності є думка, засобом – мова, способом – мовлення, продуктом – висловлювання (текст), результатом – розуміння або
нерозуміння думок автора. Структура діяльності включає в себе мотив, ціль, дії та операції як засоби виконання дій. Окрім
цього, до структури належать особистісні настановлення та результати (продукти) діяльності [10, с. 25].
Мовленнєва діяльність має свої чітко виражені характеристики: 1) предметність діяльності (спрямованість на той чи
інший предмет); 2) ціленаправленість діяльності, яка означає, що будь-який акт діяльності характеризується кінцевою
ціллю, досягнення якої заздалегідь планується виконавцем; 3) вмотивованість мовленнєвої діяльності, яка визначається
тим фактом, що насправді акт будь-якої діяльності підштовхується одночасно декількома мотивами, які згодом стають
одним цілим; 4) ієрархічна (вертикальна) організація діяльності, яка включає ієрархічну організацію її одиниць – мовленнєвих дій і мовленнєвих операцій; 5) фазна організація мовленнєвої діяльності [9].
Початкові уявлення про мовленнєву діяльність у психолінгвістиці потрібно розуміти як розвиток мовної діяльності,
оскільки мова слугує основним засобом мовленнєвої діяльності та являє собою її невід’ємну складову. Розуміння мови
як основного засобу спілкування дає змогу говорити про безпосередній зв’язок свідомості та мови, адже мова, як і свідомість, виникає через необхідність у спілкуванні. За Л. С. Виготським, мова слугує, насамперед, засобом соціального
спілкування, засобом висловлювання та розуміння. Її розглядають як систему суспільно вироблених засобів для реалізації
діяльності спілкування, форму практичного застосування в процесі передачі почуттів, думок тощо [1].
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Окремою особливістю мови є її неоднорідність. В. Гумбольдт писав, що потрібно абстрагуватися від твердження, що
мова функціонує лише для позначення предметів та для спілкування, і, навпаки, звернути велику увагу на її тісний зв’язок
із внутрішньою, духовною діяльністю та на злиття цих двох процесів [3, с. 93].
Мовленнєва діяльність характеризується цілою низкою характеристик, таких, як: а) структурована організація (зовнішня і внутрішня організація), яка включає в себе фазову побудову та операційну структуру; б) предметний (психологічний зміст); в) єдність зовнішньої та внутрішньої сторін; г) єдність змісту та форми реалізації цієї діяльності. Крім того,
мовленнєва діяльність особистості зумовлена складною взаємодією функціонування таких процесів, як увага, сприйняття,
мислення, пам’ять, які виконують роль загальнофункціональних психологічних механізмів даної діяльності.
Відповідно до основних положень психолінгвістичної теорії, мовленнєва діяльність включає в себе: 1) потребу, мотив, ціль,
задум, настановлення, знання (мовні, в першу чергу, та культурологічні); 2) багатосторонній аналіз ситуації, в які відбувається
сам процес діяльності; 3) прийняття рішення здійснення або нездійснення діяльності та вибір оптимальних для даної ситуації
засобів здійснення діяльності; 4) планування діяльності та передбачення її подальшого результату; 5) виконання потрібних дій
та операцій; 6) постійний контроль за діяльністю та її корекція (якщо необхідно); 7) кінцеве злиття діяльності з її ціллю.
Мовленнєва діяльність характеризується своєю фазною побудовою. Найдоцільнішим прийнято вважати твердження
І. О. Зимньої щодо трифазності будь-якої людської діяльності, зокрема і мовленнєвої. Зміст трифазності розкривають спонукально-мотиваційна, орієнтовно-дослідницька та виконавча фази [4, c. 130].
Першу фазу мовленнєвої діяльності розглядають у зв’язку з механізмом мотивації, який є початковим механізмом. Ця
фаза реалізується тісною взаємодією потреб, мотивів та цілі як майбутнього результату. Необхідно зазначити, що поняття
діяльності обов’язково пов’язане з поняттям мотиву. Діяльність без мотиву неможлива. Усе ж основним збудником діяльності є потреба, необхідність у чомусь.
Потреба може повністю проявити себе тільки в предметі діяльності. Спочатку потреба має неусвідомлений характер
або не зовсім усвідомлений характер свого існування. Але коли потреба в процесі свого розвитку зв’язується з предметом
мовлення та цілями мовленнєвої діяльності, вона трансформується, перетворюючись у мотив. Оскільки потреба знаходить у предметі свою визначеність, цей предмет стає тим, що провокує діяльність, тобто її мотивом.
Усе ж про мотив мовленнєвої діяльності треба зауважувати з певними застереженнями. Людина реалізує мовленнєву
діяльність не з метою здійснення процесу говоріння чи письма, а з ціллю щось повідомити, вплинути на когось чи щось. В
цьому разі мовлення не являє собою самоціль, іншими словами, властивості мовленнєвого мотиву прості висловлювання
не мають. Власне кажучи, мотив мовлення закладений не в самій сфері мовленнєвої діяльності, а діяльності більш високого рівня – комунікативній діяльності.
Отже, джерелом мовленнєвої діяльності є комунікативно-пізнавальна потреба. Ця потреба, реалізуючи себе в предметі
мовленнєвої діяльності, яким є думка, і стає внутрішнім комунікативно-пізнавальним мотивом цієї діяльності.
Отже, мотиваційно-спонукальна фаза та її мотив визначають внутрішню структуру діяльності. Важливою складовою
першої фази мовленнєвої діяльності потрібно вважати мовленнєву інтенцію, яка, зі свого боку, відіграє визначальну роль
у перетворенні потреби в стійкий мотив мовлення. І. О. Зимня визначає мовленнєву інтенцію як спрямованість свідомості,
волі та емоцій суб’єкта мовленнєвої діяльності на реалізацію цієї діяльності [7, с. 88].
Друга фаза діяльності спрямована на розгляд умов діяльності, виділення предмета діяльності, вивчення його властивостей, вибір та організацію знарядь, засобів і способів для здійснення діяльності. Перший компонент цієї фази передбачає чітке визначення цілей мовленнєвого спілкування або особистої індивідуальної мовленнєво-мисленнєвої діяльності, а
також точне усвідомлення предмета мовленнєвої діяльності.
Наступний компонент цієї фази базується на реалізації визначальних розумових дій планування та програмування
мовленнєвих висловлювань – усвідомлення мовленнєвих дій у рамках мовленнєвої діяльності. Тут важливий чіткий розподіл основних інтелектуальних операцій, які обслуговують мовленнєвий процес. Інакше кажучи, на цьому етапі особистість повинна зорієнтуватися в ситуації спілкування, визначити її особливості, тим самим накресливши стиль майбутнього продукту мовленнєвої діяльності. Окрім цього, варто осмислити тему та основну думку свого висловлювання, тобто
можна стверджувати, що саме на цій стадії реалізується відбір засобів і способів формування та формулювання власної
або чужої думки в процесі мовленнєвого спілкування.
На зазначеному етапі відбувається осмислення змісту подальшого висловлювання, відбір мікротем і послідовність їх
реалізації. Результатом цього етапу стає складання плану (письмового чи усного).
Створення плану означає складання загальної програми майбутніх дій, тобто накреслення шляхів і способів дій. Зовнішні, розумові дії випливають із внутрішніх. Зі свого боку, програмування діяльності означає реформування вже створеного плану в програму діяльності на основі його подальшої конкретизації та деталізації, у процесі якого етапи діяльності співвідносяться зі способом, засобами та умовами реалізації діяльності [2, с. 215]. Отже, цю фазу можна назвати фазою
планування, програмування та внутрішньої мовної організації мовленнєвої діяльності.
Остання фаза діяльності передбачає реалізацію плану у внутрішню мову за допомогою мовних засобів, використання
яких підпорядковується темі, думці та стилю висловлювання. Крім того, виконавча фаза містить у собі етап контролю. Він
полягає в порівнянні продукту, результату мовленнєвої діяльності (дії) з її мотивом (ціллю) [6, с. 67].
Отже, характеризуючи структурний зміст мовленнєвої діяльності, зазначимо, що кожен поодинокий акт діяльності
розпочинається мотивом і планом та завершується результатом, досягненням намірів, які були задані на початку, основу
ж діяльності становить динамічна система конкретних дій та операцій, спрямованих на її досягнення.
Не менш важливою стороною мовленнєвої діяльності є її предметний або психологічний зміст. Він визначається умовами діяльності, які включають у себе предмет діяльності, продукт та її результат. Найбільш вагомим елементом психологічного змісту мовленнєвої діяльності є її предмет. Його, без сумніву, можна назвати основною складовою, оскільки він,
по суті, визначає сам характер діяльності, зокрема, її ціль, вид, форму реалізації тощо. Саме в предметі реалізується мотив
діяльності. Предметом мовленнєвої діяльності, як відомо, є думка як форма відображення предметів і явищ реальної дійсності [5]. Якщо предметом мовленнєвої діяльності слугує думка, то засобом існування, формування й вираження тієї чи
іншої думки є мова або мовна система.
Особливістю мовленнєвої діяльності можна вважати специфічний характер її знарядь, роль яких виконують знаки
мови, що й вирізняє цю діяльність з-поміж інших видів діяльності. Мова – система знаків, котрі функціонують як засоби
спілкування й знаряддя думки.
Досить значущим елементом предметного змісту діяльності слугує її продукт. Саме в продукті діяльності вона матеріалізується та втілюється в життя. У психолінгвістиці, замість терміна продукт може функціонувати поняття мовленнєве
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висловлювання. Оскільки термін мовленнєве висловлювання – досить широковживане поняття в психолінгвістиці, то
варто зазначити, що в цьому контексті воно визначається як мовленнєве висловлювання в готовому, закінченому вигляді.
Продуктом говоріння та письма є висловлювання (текст). Якщо продуктом мовленнєвої діяльності говоріння (письма)
є повне, розгорнуте висловлювання (текст), то мовленнєвими діями, які задіяні у створенні цього продукту, є фрази, тобто
окремі висловлювання у вигляді відносно закінчених комунікативних смислових одиниць. В тексті ж об’єктивується вся
сукупність психологічних умов діяльності та індивідуально-психологічні особливості її суб’єкта [6, с. 65].
Наступною вагомою ланкою психологічного змісту діяльності є її результат. Результатом рецептивних видів діяльності (слухання, читання) представляється розуміння смислового змісту мовленнєвого висловлювання і відповідно подальше
говоріння або ж будь-яка інша немовленнєва діяльність іншого учасника мовленнєвого спілкування. Результатом продуктивних видів діяльності (говоріння, письма) є характер сприйняття мовлення іншими людьми [5].
Ще однією характерною особливістю мовленнєвої діяльності є єдність її внутрішнього та зовнішнього планів. Зовнішню сторону можна назвати виконавчою, оскільки вона реалізує саму діяльність, а внутрішня сторона зовнішньо невидима. Внутрішню частину діяльності називають інтегруючою, вона здійснює організацію, планування та програмування
діяльності. Як внутрішню сторону діяльності розглядають ті психічні стани та функції, завдяки яким вона реалізується.
Це потреби та емоції, мислення й пам’ять, сприйняття та увага.
Особливою рисою мовленнєвої діяльності, яка надає їй статусу специфічної та суттєво відрізняє від інших видів діяльності, є її біполярність. Це такий вид діяльності, у процесі якого завжди задіяні два суб’єкти, перший із яких той, який
говорить або пише, інший – той, хто слухає або читає. В односторонньому порядку мовленнєва діяльність не є нормативною. Перший суб’єкт мовленнєвої діяльності в психолінгвістиці називають передавачем або агентом, другий – приймачем
або реципієнтом. Суб’єктом мовленнєвої діяльності того, хто говорить, є той, хто слухає, а суб’єктом мовленнєвої діяльності того, хто пише, є той, хто читає. Важливо, що другий суб’єкт під час мовленнєвої діяльності проявляє таку ж сильну
активність, як і перший. Його активність інтерпретується як внутрішня психічна (інтелектуальна) активність [4]. Це не
дивно, оскільки завдання, котрі стоять перед тим, хто слухає або читає, а саме повноцінне відтворення та ретельний аналіз
отриманої інформації та відповідна інтелектуальна діяльність у вигляді умовиводу з приводу почутого чи прочитаного,
потребує повної мобілізації психічної (інтелектуальної) діяльності реципієнта.
Отже, мовленнєву діяльність можна назвати деякою мірою інтелектуальною діяльністю. Це, передовсім, пояснюється природою предмета мовленнєвої діяльності та її основних цілей. Адекватне відтворення предмета в мовленні обов’язково передбачає об’єктивний аналіз відтворюваного, використання всіх основних розумових дій та операцій, включаючи аналіз і синтез.
Не менш важливе завдання мовленнєвої діяльності полягає в адекватному відтворенні певного розумового змісту за
допомогою системи знаків мови та невербальних знаків, що, зі свого боку, потребує свідомого відбору та цілеспрямованого використання даних засобами мовленнєвої комунікації та їх раціональне застосування. Названі завдання також належать до числа інтелектуальних дій та операцій [11, с. 71].
Специфікою мовленнєвої діяльності є те, що вона має два основних способи реалізації. Вона може виражатися у формі
мовленнєвої комунікації, мовленнєвого спілкування, чи у формі індивідуальної внутрішньої мовленнєвої діяльності, яка
виражається через внутрішню мову. Останній спосіб реалізації напряму пов’язаний із психічним процесом мислення і
всією інтелектуальною діяльністю загалом. Виходячи з цього, мовленнєву діяльність можна, деякою мірою назвати своєрідною діалектичною єдністю мислення та мовлення (як процес створення та сприйняття мовленнєвих висловлювань [12,
с. 53] і відповідно інтерпретувати її як мовленнєво-мислительну діяльність.
Серед визначних рис мовленнєвої діяльності, яка відрізняє її від інших видів діяльності, варто відзначити характер її
знарядь, ролі яких виконують знаки мови. Завдяки мові як цілісній системі знаків здійснюється взаємодія людей у процесі
пізнання світу, у процесі спільної трудової та будь-якої іншої суспільної діяльності. У зв’язку з цим мовленнєву діяльність у психолінгвістиці визначають як мовну діяльність як процес використання мови для спілкування [15, с. 23]. Такої
думки дотримується представник американської школи психолінгвістики Дж. Міллер, який стверджує, що мовленнєва
діяльність в основному являє собою операційну мовну діяльність. Оскільки основними одиницями мови в мовленнєвій
діяльності є знаки мови, то мовленнєву діяльність можна назвати й знаковою діяльністю [14, с. 11].
Усі згадані вище характеристики мовленнєвої діяльності дають змогу по-новому подивитися на неї. Зокрема, мовленнєва діяльність – це не просто мовленнєва активність, не просто мовленнєва практика, навіть не мовлення, не акт, не
процес індивідуального користування мовою і не спілкування загалом. Це абсолютно особливий структурний і змістовий
феномен, який визначає характер взаємодії людей у процесі їхнього мовленнєвого спілкування. Інакше кажучи, мовленнєва діяльність виконує функцію цілеспрямованого, мотивованого, активного, живого процесу прийому або відтворення
повідомлення, організованого засобами (мовою) і способом (мовленням) формування та формулювання думки під час
спілкування людей.
Отже, мовленнєва діяльність являє собою основний та універсальний засіб спілкування між людьми в людському
середовищі, є основним засобом комунікації. Завдяки мовленнєвій діяльності особистість набуває суспільно-історичного
досвіду. Крім цього, мовленнєва діяльність – основний засіб пізнання людиною навколишнього світу, обов’язкова умова
пізнавальної діяльності будь-якої особистості. Нарешті, мовленнєва діяльність відіграє суттєву роль у всій психічній інтелектуальній діяльності людини, беручи участь у процесах пізнання, творчості та в всіх видах мислення.
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ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКИХ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ:
культурологічний аспект
Статтю присвячено дослідженню французьких медичних термінів-епонімів з позицій культурологічного підходу. Зокрема у роботі висвітлюються труднощі перекладу медичних термінів українською мовою і встановлюються
шляхи та способи їх подолання.
Ключові слова: медичний термін, термін-епонім, культурологічний аспект, труднощі перекладу, французька
мова, українська мова.
TRANSLATION DIFFICULTIES OF FRENCH MEDICAL EPONYMS: CULTURAL APPROACH
This paper is focused on the investigation of linguistic and cultural peculiarities of French medical eponyms terms. In
particular the article determines the difficulties and ways of its translation into Ukrainian language. The eponyms terms take
a significant place among medical terms. Their titles, due to various cultural conditions for the French and Ukrainian medical
science development, contain the names of scientists, researchers, doctors, etc… The eponyms terms study allows to identify
the evolution of clinical disciplines, diseases, diagnosis process. However, the use of eponyms in medical texts is exposed to
some effect of cultural and national specificity. Such impact represents a considerable difficulty of translation. The analysis
of this group of terms has shown that the large number of their synonyms, the use of different names in identical terms, or, the
use of the scientist name in one of the languages, forces the translator to resort to extralinguistic search: determination of the
term origin, of a researcher professional activity, etc.
The article also revealed that translation difficulties of eponyms terms related to differences in the Ukrainian and French
classification, medical nomenclature system, research methodology, etc. These differences necessitate to apply the various
transformations with the view of medical terminology adequate translation such as concretization, generalization, modulation
and descriptive translation.
Key words: medical term, eponym term, the difficulties of translation, cultural approach, the French language, Ukrainian.
Трудности перевода французских медицинских терминов-эпонимов: культурологический аспект
Статья посвящена исследованию французских медицинских терминов эпонимов с позиций культурологического
подхода. В частности, в работе освещаются трудности перевода медицинских терминов на украинский язык и
устанавливаются пути и способы их преодоления.
Ключевые слова: медицинский термин, термин-эпоним, трудности перевода, культурологический аспект,
французский язык, украинский язык.

Сучасна лінгвістика характеризується стрімким зростанням інтересу до медичної термінології, зокрема, важливе місце займають проблеми перекладу у галузі медицини. Медична термінологічна лексика як складова мовної системи постійно змінюється за рахунок появи нових лексем та змін у структурі, її інтенсивний розвиток зумовлює виникнення нових
термінів, наповнює новим змістом уже існуючі, а отже їх вивчення з позиції лінгвокультурології і перекладу і визначає
актуальність даного дослідження.
Значне місце серед медичних термінів займають терміни-епоніми, в назві яких в силу різних культурологічних умов
розвитку французької та української медичної науки закарбовані імена вчених, дослідників, лікарів, тощо. То ж метою
статті є встановлення лінгвокультурологічних особливостей французьких термінів-епонімів та виявлення труднощів їх
перекладу українською мовою.
Мова, як основа людського буття, пов’язана з усіма проявами життя окремого індивіда і мовної спільноти в цілому [1,
с. 77]. Особливості національної культури проявляються також і в наукових текстах, в яких можуть відбиватися особливості мовної картини світу: «вчені теж почасти невільники своєї національної свідомості, в тому числі і своєї національної
мови» [4, с. 67].
Інформація, що містить слово-термін, може інформувати про сам факт існування відповідних реалій, про джерела їх
появи, а також про рівень розвитку культури народу. Вивчення етимології терміна дозволяє визначити час і місце його
появи, встановити процес утворення терміна, розкрити взаємодію зовнішніх і внутрішніх мовних факторів [2, с. 80].
Однією з особливостей медичної термінології є її постійний розвиток: з’являються нові або ж багатозначні, синонімічні, антонімічні терміни, витісняються застарілі терміни, додаються одне або два імені до вже існуючого терміну-епоніма.
Усі ці процеси залежать і від світогляду носіїв мови, і від їхнього лінгвокультурного середовища. Так, у медичних текстах
одне і те ж поняття може належати до синонімічного ряду термінів, що мають однакове значення, або позначатися різними
термінами-епонімами залежно від культурної специфіки окремих регіонів, наприклад: maladie de Bourneville – maladie de
Bourneville-Brissaud – phacomatose de Bourneville; хвороба Бурневілля – хвороба Бурневілля-Бріссо – факоматоз Бурневілля – хвороба Бурневілля Пелацці.
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Водночас, французькому терміну-епоніму може відповідати український термін, що містить інше прізвище. Наприклад, еквівалентом incidence f de Blondeau (особливе положення голови при рентгенограмі, що дозволяє щонайкраще
візуалізувати додаткові пазухи носа) в українській мові є проекція Уотерса. Французькі джерела визнають поєднання
incidence de Waters синонімом до incidence de Blondeau, але епонім, що містить прізвище французького лікаря, є набагато
більш уживаним. Тобто, використання епонімів в медичних текстах піддається значному впливу національної специфіки,
що становить значну перекладацьку проблему, особливо, за умов відсутності багатьох епонімів в двомовних словниках.
У медичній лексичній системі існують терміни-епоніми, які увійшли до медичної термінології в XVI–XIX століттях.
Саме завдяки цим термінам вивчаються етапи становлення та розвитку медичної науки, еволюція клінічного мислення і
діагностики, а також пріоритет того або іншого ученого, країни. Поряд з «класичними» термінами-епонімами з’являються
нові, що відображають винайдення нових методів дослідження та діагностики захворювань, виникнення нових хвороб та,
відповідно, створення препаратів для їх лікування, тощо.
В термінах-епонімах, що позначають різні симптоми, синдроми і хвороби, закарбовані імена вчених-лікарів, які
вперше їх описали або вперше застосували цей метод лікування: maladie f d’Addison-Biermer – хвороба Адісона-Бірмера;
maladie de Parkinson – хвороба Паркінсона; œdème de Quincke – набряк Квінке; syndrome m de Brissaud – синдром Бріссо.
Велику групу становлять клінічні терміни-епоніми, що відображають назви окремих частин органа, тканини, клітини, найбільш поширені методи дослідження, морфологічні теорії або наукові відкриття, що отримали широке визнання:
appareil m de Golgi – апарат Гольджі; ventricule m de Morgagni – Морганів шлуночок; stress-réaction f de Selye – стресреакція Сельє.
Ці терміни складають значну частину медичної термінології і збільшують і без того величезну синонімію: maladie de
Basedow – maladie de Basedow-Graves – goitre exophtalmique – goitre toxique; хвороба Базедова-Грейвса-Перрі – дифузний
токсичний зоб; cryptes de Lieberkühn – glandes intestinales;ліберкюнові залози / крипти.
Більше того, самим термінам-епонімам притаманне явище синонімії: syndrome d’Aldrich – syndrome de Wiskott; синдром Віскота(-Олдріча).
Відзначаємо також вживання термінів-епонімів, де вживаються два, три і навіть п’ять прізвищ лікарів, які одночасно
описали ці хвороби, ознаки, симптоми і синдроми або відкрили метод, що дозволив визначити цю хворобу: syndrome
d’Albright-Butler-Bloomberg – синдром Олбрайта-Батлера; syndrome de Cauchois-Eppinger-Frugoni – синдром КошуаЕпінгера-Фругоні; syndrome de Laurence-Moon-Bardet-Biedl – синдром Лоренса-Муна-Барде-Бідля.
Ці терміни ілюструють взаємозв’язок, постійний розвиток і спадкоємність в медичній науці.
Медичні терміни об’єднуються в лексико-семантичні групи певною внутрішньою організацією на основі спільного
поняття. Зокрема аналіз медичної термінології дозволив нам виокремити такі найголовніші лексико-семантичні групи
медичних епонімів:
• анатомічні терміни: polygone de Willis (cercle m artériel du cerveau) – Вілізієве коло (артеріальне коло головного мозку); antigène de Forssman – антиген Форсмана; phénomène de Piotrowski – великоберцово-стопний рефлекс Піотровського; fibres de Müller – волокна Мюлера (циркулярні волокна віячного м’яза ока);
• назви хвороб: paralysie de Bell – параліч Белла; adénofibrome de Brenner – аденофіброма Бреннера; maladie d’Apert –
акроцефалосиндактилія Апера; amyotrophie de Zimmerlin – аміотрофія Циммерліна; angine de Vincent – ангіна Венсана;
syndrome de Marburg – апінеалізм Марбурга; sclérose de Monckeberg – артеріосклероз Менкеберга;
• симптоми хвороб: signe de Barre – больовий симптом Барре; symptôme d’Aschaffenburg – симптом Ашаффернбурга;
symptôme de Bogorad – симптом Богодара;
• збудники захворювань: virus de l’encéphalite de Saint-Louis – вірус енцефалита Сент-Луіс; agent d’Eaton – збудник
мікоплазменної пневмонії; bacille d’Eberth – збудник черевного тифу;
• методи досліджень та лікування: technique de détraction de Harrington – метод витягування за Харингтоном (при
лікуванні переламів хребта); procédé de Gilbert – метод пальпації за Жильбером; technique de Seldinger – метод Сельдингера (метод введення катетера в кровоносну судину); méthode de Antyllus – метод перевязування судин при аневризмі за
Антилусом;
• хірургічні операції: amputation de Farabeuf – ампутація голені за Фарабефом; valvuloplastie de Toupet – антірефлюксна операція за Тупе (при шлунково-стравохідному рефлюксі); méthode d’Ernst et Halle – хірургічний спосіб лікування
щілини м’якого піднебіння за ернстом і Халле;
• медичні інструменти і прилади: pince de Crile – гемостатичний зажим Крайля; forceps de Palfyn – акушерські щипці
Пальфіна; albuminimètre d’Esbach – альбумінометр Есбаха (для кількісного виявлення білка в сечі); appareil Eléma – ангіокардіограф Елема; rasoir de Lagrot – бритва Лагро (для вирізаних шкіряних лоскутів);
• назви медичних препаратів та індиферентних речовин: protéine de Bence-Jones – альбумін Бенс-Джонса.
Загальновідомо, що культура як система народних цінностей і комунікативних стратегій може становити певну перешкоду на шляху досягнення еквівалентності у перекладі, тому що, навіть, володіючи однією і тією ж мовою, відмінності
в культурному досвіді людей інколи призводять до збою в комунікації [3, с. 175–180]. З іншого боку, переклад медичної
термінології вимагає величезної відповідальності, адже найчастіше йдеться про здоров’я або, навіть, про життя людини.
Працюючи з медичними текстами, перекладач стикається з цілим колом проблем, що не обмежуються знанням власне медичної термінології. Адже, як показав аналіз термінів-епонімів, їх велика синонімічність, уживання різних прізвищ в ідентичних термінах, або ж, взагалі, уживання імені вченого в одній з мов, змушує перекладача вдаватися до екстралінгвістичних пошуків, які полягають у встановленні походження терміна, професійної діяльності того чи іншого дослідника, тощо.
Переклад термінів-епонімів становить певні труднощі, пов’язані з розбіжностями в українській та французькій класифікації, медичній номенклатурній системі, методиці досліджень, тощо.
Так, в українських медичних текстах вживаються синоніми ангіодерматит Фавра-Ше і вохряний дерматит, тоді як
у французьких зустрічається найменування dermite ocre, а епонім angiodermite de Favre et Chaix практично не використовується (незважаючи на французьке походження лікарів). Стосовно науковців російського походження, можна зазначити,
що такі епоніми, як maladie de Bechterew (анкілозивний спондиліт – хвороба Бехтерєва) і épilepsie de Kojevnikov (парціальна епілепсія Кожевнікова) у франкомовних текстах вживаються, тоді як епонім хвороба Боткіна у французькій медичній практиці не застосовується. Проте, слід звернути увагу на те, що використання термінів-епонімів більш характерно
французькій мові, тоді як в українській здебільшого спостерігається відсутність прізвища: appareil d’Emerson – апарат
ручної вентиляції легень; eczéma chronique de Rayer-Devergie – есенціальна екзема, нейродерміт; méthode de Brophy – метод уранопластики. Крім того, поширеними виявилися терміни, коли в перекладі вживається одне з прізвищ, наприклад:
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érythrodermie ichtyosyforme congénitale de Brocq et Lenglet – вроджена іхтіозиформна еритродермія, іхтіозиформний дерматоз Брока; filtre de Seitz-Werke – фільтр Зейтца; érythromélalgie de Weir-Mitchell – еритромелалгія, хвороба Мітчела.
Труднощі перекладу також часто обумовлені наявністю термінів на позначення ідентичних понять, в складі яких в різних мовах вживаються прізвища різних вчених: échelle d’Armaignac – таблиці Снелена; gérodermie d’Apert – синдром Гілфорда; ictère splénomégalique de Hayern – гемолітична анемія, синдром Мінковського – Шофара; infiltrations pétéchiales
de Welsch плями Тардьє.
Досліджуючи культурологічні особливості обох мов, ми виявили цікаве, на наш погляд, явище, коли у назві терміна
зазначається походження вченого: gale de Bœck – норвезька сверблячка; maladie de Cheyne – англійська хвороба Чейна.
Зупиняючись на лінгвістичних відмінностях обох мов, відзначимо, що у французьких текстах номінальна частина
епоніма часто опускається, що ускладнює розуміння терміна і, відповідно, його переклад, наприклад: Lasègue négatif →
Проба Ласега – негативна. Pas d’indication à Waaler-Rose → виконання проби Волер-Роуза не показано.
Подібні відмінності призводять до необхідності застосування різних трансформацій з метою адекватного перекладу
терміна-епоніма. Так, поширеним способом передачі українською мовою французького терміна виявилися конкретизація
значення: opération de Dieffenbach – ампутація стегна за Діфенбахом; maladie de Dubois – абсцесс Дюбуа; méthode de
Bauer – гістохімічний метод виявлення полісахаридів за Бауером. Менш поширеним є генералізація: encéphalomyélite
infectieuse funiculaire – хвороба Редліха(-Флатау), endocrinose hyperostosique de Morgagni-Pende – синдром Морганьі.
Значне місце у відтворенні французьких медичних термінів-епонімів посідає описовий переклад: méthode de Baizeau
et Trélat – хірургічний метод усунення щілини піднебіння за Безо і Трела; épreuve de Bing – техніка інструментальної акуметрії, заснована на вимірі абсолютної кісткової провідності; appareil d’Abbé-Zeiss – камера Аббе‑Цейса (для підрахунку
клітин крові).
Разом з тим, роботи останніх років все більше переконують у тому, що терміни-епоніми в значній мірі сприяють
правильному розумінню текстів і полегшують професійне спілкування. Безсумнівною перевагою таких термінологічних
одиниць є їхній інтернаціональний характер.
Таким чином, проведене дослідження дозволяє нам зробити висновок, що серед медичних термінів значне місце посідають епоніми, які вживаються на позначення хвороб, методів діагностики чи лікування, медичних інструментів, названих іменами своїх першовідкривачів. Вивчення термінів-епонімів дозволяє встановити еволюцію клінічних дисциплін,
захворювань, діагностичного процесу, а також формує термінологічну компетенцію медиків, оволодіння ними фаховою
мовою. Однак, використання термінів-епонімів в медичних текстах зазнає значного впливу культурно-національної специфіки, що становить значну перекладацьку проблему, особливо, за умов відсутності багатьох епонімів в двомовних
словниках. Крім того існує проблема невпорядкованості медичної термінології, значна синонімія термінів-епонімів у
французькій та українській мовах, що перешкоджає міжнародному обміну інформацією, адекватному перекладу наукової
медичної літератури.
Перспективи вивчення медичної термінології ми вбачаємо у висвітленні особливостей функціонування термінів-епонімів у суміжних до медицини галузях.
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СТРУКТУРА АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ:
ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена зіставному аналізу структур англійських та українських економічних термінів. З’ясовано
суть поняття «економічний термін». Вказані вимоги до структури економічних термінів. На основі літературних
джерел обґрунтовано необхідність здійснення зіставного аналізу англійських та українських економічних термінів.
Визначено шляхи утворення економічних термінів в англійській та українській мовах. Здійснено порівняльний аналіз
продуктивних термінотвірних афіксів у сфері економіки в українській та англійській мовах.
Ключові слова: термін, економічний термін, суфікс, префікс, зіставне мовознавство, компонентний аналіз
THE STRUCTURE OF ENGLISH AND UKRAINIAN ECONOMIC TERMS: CONTRASTIVE ASPECT
The article deals with contrastive analysis of the structure of English and Ukrainian economic terms. The notion of
«economic term» is defined. Requirements to the structure of economic terms are indicated. Based on literature sources, the
necessity of contrastive analysis of English and Ukrainian economic terms is grounded. The ways of term formation in the
English and Ukrainian languages are determined. The contrastive analysis of productive term building affixes in the sphere
of economy in the English and Ukrainian languages is done. It was stated that the most productive prefixes of economic term
building in English are: after-, co-, counter-, cross-, dis-, extra-, mis-, multi-, non-, over-, post-, pro-, quasi-, self-, sub-, un-,
under-; in the Ukrainian language they are the following: до-, спів-, дис.-, не-, роз-, мульти-, пере-, полі-, про-, само-, суб-,
під-, недо-. According to the investigation there are such economic term building suffixes in the English language as: -er, -or,
-ant, -ment, -y, -ee, -ing; and in Ukrainian they are: -ер, -ант, -ент, -ння, -я, -ор, -ар, -ець, -ик, -о.
Key words: term, economic term, suffix, prefix, contrastive linguistics, componential analysis.
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СТРУКТУРА АНГЛИЙСКИХ И УКРАИНСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ
АСПЕКТ
Статья посвящена сопоставительному анализу структур английских и украинских экономических терминов.
Выяснена суть понятия «экономический термин». Указанные требования к структуре экономических терминов. На
основе литературных источников обоснована необходимость осуществления сопоставимого анализа английских и
украинских экономических терминов. Определены пути образования экономических терминов в английском и украинском языках. Осуществлен сравнительный анализ производительных терминотворных аффиксов в сфере экономики
в украинском и английском языках.
Ключевые слова: термин, экономический термин, суффикс, префикс, сопоставительное языкознание, компонентный анализ.

Зростання масштабів міжнародної співпраці, поява нових форм економічних відносин, товарів та послуг свідчать про
активне вживання уже існуючих та утворення нових економічних термінів у різних мовах. Саме тому економічні терміни
є «однією з найбільш динамічних частин лексико-семантичної системи мови» [3, с. 149]. Основним джерелом формування
міжнародної економічної термінології сьогодні, безумовно, є англійська мова. Таким чином, з огляду на те, що у структурі
економічних систем різних держав є суттєві відмінності, економічні терміни потребують детального вивчення у межах
однієї мови та порівняння у межах двох та більше мов.
Теоретичну і практичну цінність для нашого дослідження мають праці вітчизняних та зарубіжних дослідників,
присвячені вивченню окремих питань термінології (Г. Винокура, Дж. Гастінау, В. Даниленко, Т. Канделакі, І. Кочан,
М. Крістіан, Д. Лотте, В. Лейчика, Г. Мацюк, Б. Михайлинина, Т. Панько, Л. Полюги, О. Реформаторського, Л. Симоненко, Е. Скороходька, О. Суперанської, О. Тараненка, Дж. Тауела та ін.), дослідженню англійських економічних термінів
(А. Грицьківа, О. Гутиряк, О. Дуди, К. Житнікової, В. Іщенко, З. Куделько, О. Лотки, І. Маліновскої та ін.) та української
економічної термінолексики (С. Дем’яненко, Г. Чорновол та ін.).
Вивчення питань зіставного мовознавства знаходимо у наукових працях Н. Гвішіані, Ю. Жлуктенка, М. Кочергана,
В. Манакіна, В. Скалічки, Н. Толстого, А. Шахнаровича, Р. Цейтліна та інших дослідників.
Метою нашої розвідки є вивчення структури англійських та українських економічних термінів крізь призму зіставного мовознавства (на матеріалі лексикографічних джерел).
Для досягнення поставленої мети було визначено низку конкретних завдань:
• з’ясувати суть поняття «економічний термін»;
• визначити вимоги до структури економічних термінів;
• обґрунтувати необхідність здійснення зіставного аналізу англійських та українських економічних термінів;
• вказати шляхи утворення економічних термінів в англійській та українській мовах;
• порівняти продуктивні термінотвірні афікси у сфері економіки в українській та англійській мовах.
Спершу з’ясуємо суть поняття «економічний термін».
За Г. Чорновол, економічний термін – це слово або словосполучення, що позначає певне поняття суспільно-виробничих відносин, які характеризують економічний лад суспільства [15, с. 4].
Оскільки, згідно з класифікацією О. Пчелінцевої, економічні терміни є одним з видів термінів за назвою об’єкта [11, с.
7], можемо стверджувати, що до структури економічних термінів будь-якої мови висуваться такі вимоги:
1) формальна структура термінів повинна відображати зв’язки між поняттями. Це дозволить у ряді випадків добувати
з тексту відомості про ті класи предметів, які ніде не названі [12, с.10].
2) формальна структура повинна бути передбачена можливість формальних перетворень термінів з метою одержання
нових термінів для вираження понять, що з’являються [12, с.10].
3) термін повинен бути і лексично, і морфологічно строго систематичний, здатний до утворення похідних, і максимально парадигматичний в плані нормальної й типової парадигми [5, с. 47].
4) термін повинен відповідати словотворчим і синтаксичним законам мови (випадки відхилень від цих норм пояснюються значним впливом розмовної мови, зокрема мови професійно однорідних колективів [10, с. 234].
Доцільним вважаємо вивчення економічної термінології крізь призму зіставного мовознавства, оскільки по-перше,
міжмовне зіставлення, за словами М. Кочергана, є «найефективнішим способом дослідження своєрідності концептуалізації світу в різних мовах» [8, с. 12]; по-друге, саме в лексика дає можливість різноаспектного вивчення мов, оскільки у ній
найяскравіше відображено специфіку національного світосприйняття» [8, с. 13; 9, с. 29].
І. Корунець типологічними константами порівняння англійської та української мов на морфологічному рівні вважає:
1) морфеми;
2) частини мови;
3) морфологічні категорії частин мови [7, с. 179].
Зазначимо, що англійська мова є аналітичною, а українська – синтетичною (флективною). Цей факт свідчить про значні відмінності між цією мовною парою [7].
Щодо термінотворення, то В. Іщенко виділяє такі основні шляхи поповнення сучасної англійської економічної терміносистеми:
1) утворення термінів шляхом морфологічного або морфолого-синтаксичного словотворення, тобто термінологічне
словотворення або термінотворення;
2) утворення словосполучень з термінологічним значенням;
3) використання для запозичення наукових понять загальновживаних слів, унаслідок чого вони термінологізуються і
переходять до розряду лексики обмеженого використання [6, с. 5].
Аналізуючи підходи науковців до вивчення термінології загалом (Т. Дячук, А. Коваля, І. Кочана, Г. Мацюк, Т. Панько
та ін.) та економічної термінології зокрема (Г. Чорновол), виділяємо такі основні способи екномічного термінотворення
в українській мові:
1) запозичення;
2) калькування;
3) метафоризація;
4) суфіксація;
5) префіксація;
6) словоскладання.
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Провівши аналіз економічних термінів у лексикографічних джерелах, встановлено, що найпродуктивнішими термінотвірними префіксами англійської та української мов у сфері економіки є [1; 13; 14; 16; 17]:
Таблиця 1
Термінотвірні префікси англійської та української мов у сфері економіки
Префікси англійської мови

Префікси української мови

after-: afterpayment, afterhours;

до-: доплата;

co-: co-investing, coproduction, coowner;
counter-: counterfoil, countertrade, counterbonification;

спів-: співарендатор, співробітництво, співвласник;
дис-: дисконтування, диспропорція;
не-: неплатоспроможність, невідповідність (напр.,
попиту і пропозиції);
роз-: розкрупнення (економічних показників);
мульти-: мультиколлінеарність;
пере-: перевитрата, переплачувати;
полі-: поліполія;
про-: пролонгувати;
само-: самофінансування, самооплатність;
суб-: субагенство, субарендатор, субучасть;
під-: підринки, піднаймач;
недо-: недоспоживання, недовиробництво.

cross-: cross-elasticity, cross-footing, cross-default;
dis-: disagio, discredit, disinvestment;
extra-: extraconsumption;
mis-: misbill, misdelivery, misappropriation;
multi-: multicurrency, multicompany, multimarket;
non-: nonliquid, nonassessable, noncumulative;
over-: overcapitalization, overexpansion, overdraft;
post-: postmarket, postaudit, postenumeration;
pro-: prolong, pro-business;
quasi-: quasi-money, quasi-unemployment, quasi-equilibrium;
self-: self-financing, self-liquidating, self-support;
sub-: sublessee, subpurchaser, subcompany;
un-: unendowed, unencumbered, unfluctuating;
under- : underproduction, underletting, underactivity.

З таблиці видно, що в англійській мові префікси в економічному термінотворенні є продуктивнішими, ніж в українській мові. Завдяки зіставному аналізу, можна дійти висновку про те, що у порівнюваних мовах є, як ідентичні (dis-: дис-;
multi-: мульти-; pro-: про-) так і відмінні префікси.
Досить продуктивним способом утворення економічних термінів є суфіксація. Під час аналізу фактичного матеріалу,
виділено такі суфікси [1; 13; 14; 16; 17]:
Таблиця 2
Термінотвірні суфікси англійської та української мов у сфері економіки
Суфікси англійської мови
-er: adjuster, adviser, manager;
-or: agistor, bailor;
-ant: accountant, annuitant;
-ment: investment, advertisement;
-у: accountancy, currency;
-ее: absentee, allotee, oblige;
-ing: trading, clearing.

Суфікси української мови
-ер: диспашер, дилер, брокер;
-ант: акцептант, консультант;
-ент: депонент;
-ння: капіталовкладення, інвестування, управління;
-я: бухгалтерія, компанія, корпорація;
-ор: кредитор;
-ар: орендар;
-ець: покупець;
-ик: посередник, боржник, показник;
-о: керівництво, банкрутство.

На основі даних з таблиці 2 робимо висновок про те, що як серед префіксів, так і серед суфіксів є ідентичні в обох
мовах (-er: -ер; -or: -ор; -ant: -ант) й відмінні.
Отже, зіставивши структури англійських та українських економічних термінів (на афіксальному рівні) можна стверджувати те, що лише незначна кількість афіксів є ідентичними у досліджуваній мовній парі. Відтак, немає абсолютної
міжмовної лексичної еквівалентності.
Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у зіставленні способів мотивації англійських та українських економічних термінів.
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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ДІАЛОГУ РІЗНИХ КУЛЬТУР
У статті досліджується метод діалогу культур у процесі викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах, визначено принципи цього методу в підготовці фахівців.
Ключові слова: діалог культур, кроскультурна грамотність, професійне спілкування, толерантність, взаєморозуміння, методика навчання, країнознавство, інформаційні ресурси.
FOREIGN LANGUAGE LEARNING AS THE DIALOGUE OF DIFFERING CULTURES
The article investigates the method of dialogue of cultures in the foreign languages teaching at higher educational establishments, the principles of this method in the process of training of specialists are determined. The author notes that today
the trend of humanization of foreign language teaching as a dialogue between different cultures acquires special significance,
taking into account the national mentality and the need for mastering the system of concepts created in each individual culture
through the language of this social environment. This approach to learning is consistent with the goals and objectives of the
language policy of the Council of Europe defined in the Common European Framework of Reference for Languages, which
states that «rich inheritance of different languages and cultures in Europe is a valuable common resource for mutual development», and therefore the main task of educational institutions is transformation of such a variety of obstacles into communication, particularly professional, a source of mutual enrichment and understanding, which involves assessing the nature, specific
national character, spiritual culture, language and outlook stereotypes of people whose language is taught as a foreign one.
The article goes on to say that studying and observing similarities between cultures and communities of native and foreign
language, students will be able to expand their cross-cultural space and will not perceive their peers from the country whose
language they learn as «strangers» and «aliens», but as contemporaries and citizens of one world united by common values,
interests, professional activities and problems to be solved..
The author points out that the importance of cultural orientation of foreign language study is mentioned in the Program of English
for Professional Communication (EPC) allocated to higher education institutions which train specialists in various fields.
The article comes to the conclusion that the use of the active methods of teaching contributes to solving complex problems
related to the training of future professionals to satisfy growing needs of international mobility and closer cooperation not
only in education, culture and science, but also in trade, industry and other areas of human activities.
Key words: dialogue of cultures, cross-cultural competence, professional communication, tolerance, mutual understanding, methods of teaching, study of countries, information resources.
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ РАЗНЫХ КУЛЬТУР
В статье исследуется метод диалога культур в процессе преподавания иностранных языков в высших учебных
заведениях, определены принципы этого метода при подготовке специалистов.
Ключевые слова: диалог культур, кросс-культурная грамотность, профессиональное общение, толерантность,
взаимопонимание, методика обучения, страноведение, информационные ресурсы.

Постановка проблеми. На сучасному етапі навчання іноземних мов розглядається як створення умов для усвідомлення відмінностей у рідній та іншомовній культурі, виховання толерантного ставлення до представників інших народів,
зниження рівня етноцентризму, формування кроскультурної грамотності, навичок іншомовної міжкультурної комунікації. Адже справжнє знання мови – це знання її внутрішнього духу, її логіки та культури. Мова має забезпечувати діалог
культур. Для досягнення ефективності у міжкультурному спілкуванні недостатньо лише засвоїти мовну систему і набути
мовленнєвих умінь і навичок. Необхідно навчитися користуватися мовою відповідно до умов соціокультурного середовища носіїв цієї мови.
Аналіз досліджень. Ідея діалогу має глибоке минуле. Проблемами діалогу займалися давньогрецькі філософи-софісти
Сократ, Платон, Аристотель, філософи епохи еллінізму.
Хоча діалог як форма міжлюдського спілкування існує з давніх часів, але по-справжньому проблемами діалогічних
відносин зайнялися німецькі філософи І. Кант, І. Фіхте, Ф. Шеллінг близько 200 років тому, коли вони займалися проблемами суб’єкта і його можливостей пізнання.
Л. Фейєрбах започаткував дослідження діалогу на початку XX століття. І. Гердер вважав взаємодію культур способом збереження культурного різноманіття. У першій половині минулого століття цією проблемою займалися М. Бубер,
Ф. Гогартен, Ф. Розенцвейг, Г. Коен, Ф. Ебнер та інші. Класиком теорії діалогу вважається Мартін Бубер, вихідним пунктом концепції якого служить діалогічний принцип.
В наш час культура зміщується в епіцентр людського буття, що відбивається на всіх сферах життя. Багатомірність і
складність діалогу дає невичерпні можливості для його дослідження. Проблемами діалогу займалися в соціолінгвістиці
(Л. Щерба, Л. Якубинський), літературній і філософській герменевтиці (Х. Гадамер), фундаментальній онтології (М. Хай© П. І. Мігірін, 2015
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деггер), літературознавстві і семіотиці (А.Аверинцев, М. Лакшин, Ю. Лотман), в основах комунікації (А. Моль, В. Борев)
і т.д.
Однак широке коло питань, що стосуються діалогу культур у процесі викладання іноземних мов, ще не достатньо досліджене.
Тому мета статті – розглянути важливість використання методу діалогу культур у процесі викладання іноземних мов
у вищих навчальних закладах.
Виклад основного матеріалу. Філософський словник визначає діалог культур як: « 1) різновид міжкультурної взаємодії, що передбачає активний обмін змістом культур-контрагентів при збереженні ними своєї самобутності; 2) процес
спілкування культур, у ході якого має місце їх взаємна трансформація» [8, c. 742].
Нині у рамках глобалізації зростає міжнародний діалог культур, який посилює взаєморозуміння між народами, дає
можливість кращого пізнання власної національної культури. Однак для ведення діалогу не достатньо однієї доброї волі,
– необхідна кроскультурна грамотність (розуміння культур інших народів), що містить у собі «усвідомлення розходжень
в ідеях, звичаях, традиціях, властивих різним народам, здатність побачити спільне і відмінне між різними культурами і
подивитися на традиції власного суспільства очима інших народів» [5, с. 47]. Але щоб зрозуміти мову чужої культури,
людина повинна бути відкрита до культури вітчизняної. Від рідного – до всесвітнього, тільки так можна осягнути краще
в іншій культурі. І тільки в такому випадку діалог буде плідний.
Ученими виокремлено три можливі стратегії взаємодії культур: домінування однієї з них, синтезування культури без
збереження її самобутності, синтезування зі збереженням її самобутності. Тільки третя стратегія передбачає можливість
збагачення та справжній синтез культур, при цьому межі їх своєрідності поступово розширюються і розвиваються.
Для встановлення в майбутньому гармонійних відносин між Україною й іншими країнами ще більш суттєве значення
має, як зазначено вище, поширення серед громадян нашого суспільства кроскультурної грамотності. Це дозволить Україні зіграти унікальну історичну роль географічного, культурного, а також інтелектуального мосту між Сходом і Заходом.
Розмаїтість культур завтра не зникне. Не можна впадати в песимізм з цього приводу. Люди різних культур користуються
тими самими основними поняттями, але вкладають у них різний зміст. Це визначає особливості їхньої поведінки, яка має
свої причини і часто представляється нам ірраціональним і протилежним до того, що ми вважаємо очевидним. Тут існують свої характерні риси, закономірності і традиції.
Розходження між мовами не є простим розходженням звуків і знаків. У кожній мовній формі виражається власне
мислення і світосприйняття. Тому вивчення нової, іноземної мови з перших кроків містить у собі переосмислення світу,
наскільки це можливо, виходячи з розходження рідної і даної мов.
В сучасних умовах особливого значення набуває тенденція гуманізації навчання іноземної мови як діалогу різних
культур з урахуванням національного менталітету і необхідністю оволодіння системою понять, створених у кожній окремій культурі за допомогою мови даного соціуму. Такий підхід до навчання повністю узгоджується з цілями і завданнями
мовної політики Ради Європи, визначеними в Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти, де наголошується, що
«багатий спадок різних мов і культур Європи є цінним спільним джерелом для взаємного розвитку» [4, c. 18], і тому головним завданням освітянських закладів є перетворення такого розмаїття з перешкоди у спілкуванні, особливо фаховому,
на джерело взаємного збагачення та розуміння, що передбачає вивчення національної природи, специфіки національного
характеру, духовної культури, мови і стереотипів світогляду народу, мова якого вивчається як іноземна.
Про тісний взаємозв’язок і взаємозалежність викладання іноземної мови та спілкування різних культур говорить також і С. Г. Тер-Мінасова у своїй праці «Мова та міжкультурна комунікація», яка вважає що «кожне заняття з ІМ – це
перехрестя культур, це практика міжкультурного спілкування, тому що кожне слово відображає іноземний світ і іноземну
культуру» [7, с. 624].
Емпірічне дослідження показали, що студенти європейських освітніх закладів не завжди є експертами у своїй рідній
культурі. Інформація про свою рідну культуру майже не представлена у посібниках з іноземної мови, тоді як без знання
рідної культури студент не може бути повноцінним суб’єктом діалогу культур.
Схожа ситуація спостерігається і в Україні, де до навчання англійської мови часто залучаються автентичні посібники,
видані за кордоном (Великій Британії чи США). Звичайно, вони зовсім не містять інформації про нашу країну та її культуру. Їх мета – забезпечити студента якомога повнішою інформацією про свою країну, її культуру, способи життя, переваги
її системи освіти, навіть про поліграфічні можливості видавництв, які випускають ці посібники. У такій ситуації викладач
має доповнювати посібник матеріалами з вітчизняних джерел, виступаючи при цьому в ролі популяризатора української
системи освіти, культури, її кращих здобутків.
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 безсумнівною цінністю: вибачення за
грубий тон, заперечення; прояв ввічливості; адекватне використання слів визнання і вдячності. Але різні культури порізному розуміють і цю ціль, і шляхи її досягнення. У Німеччині, наприклад, 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 [3, c. 352].
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 – 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.
В рамках концепції мовної полікультурної освіти можна виокремити два методичних принципи навчання культури через
мову і навпаки: принцип культурної варіативності та принцип культурної рефлексії. Ці принципи покладено в основу розробки п’яти типів проблемних культурознавчих завдань, метою яких є «полікультурний розвиток студентів засобами ІМ:
• визнання себе полікультурним суб’єктом у рідному середовищі;
• розуміння факту існування різних рівнозначних культур;
• виявлення студентами соціокультурних схожостей і розбіжностей між представниками різних культурних груп;
• визначення студентом свого місця, ролі і значимості в діалозі культур;
• ініціація та участь у діях, направлених проти культурної агресії, культурної дискримінації, та культурного вандалізму» [6, c. 139].
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Таке нагромадження методичних принципів свідчить, що залучення студентів до оволодіння культурознавчими знаннями сприяє визнанню кожним учасником навчального процесу своєї особистості як носія певної національної культури
і в той же час громадянином світу, готовим до відкритого спілкування з носіями іншої культури.
У вищих навчальних закладах діалог культур реалізується через міжкультурний компонент іноземної мови, що створює найкращі умови для виховання у студентів не тільки визнання розбіжностей у своїй і чужих культурах та поважного
ставлення до них, але й допомагає розбудити почуття гордості за свою країну, народ, культуру. Саме міжкультурний
компонент іноземної мови сприяє формуванню у студентів уявлення про діалог культур як про єдину можливу в сучасних
полікультурних спільнотах філософію існування, яка відрізняється етнічною, расовою, соціальною та релігійною толерантністю й емпатією до представників інших культур.
У своєму дослідженні П. В. Сисоєв звертається до розширення соціокультурного простору студентів, вважаючи, що
навчання культури країни, мова якої вивчається, «може створити сприятливі умови для культурного самовизначення особистості, якщо воно відбуватиметься за принципом розширення кола і видів культур, від близьких і знайомих студенту
до більш віддалених і невідомих» [6, c. 136]. Автор висловлює думку, що, вивчаючи і спостерігаючи подібності між культурами і спільнотами рідної та іноземної мови, студенти зможуть розширити свій міжкультурний простір і будуть сприймати своїх однолітків із країни, мова якої вивчається, не як «інших» та «чужих», а як сучасників і співгромадян єдиного
світу, об’єднаних спільними цінностями, інтересами, професійною діяльністю, проблемами та шляхами їх вирішення.
Важливість культурологічної спрямованості вивчення іноземної мови зазначено і в Програмі з англійської мови для професійного спілкування (АМПС), призначеної для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з різних
спеціальностей. Програма АМПС зорієнтована на «виховання інтересу до культур наших європейських сусідів, розвиток
демократичного суспільства, формування відкритості, толерантності й поваги до «несхожості й відмінностей» [2, c. 119].
Адекватність спілкування і досягнення взаєморозуміння обумовлені наявністю не лише мовних, але й фонових знань.
Звідси випливає, що першою необхідною умовою розуміння є релевантність культурних фонових знань як основи міжкультурного діалогу і способу орієнтації по відношенню до іншої культури. Фонові знання визначаються як «загальні для
учасників комунікативного акту знання. Іншими словами, це загальна для комунікантів інформація, яка забезпечує взаєморозуміння при спілкуванні» [1, с.196].
Очевидно, що емоційно-чуттєве відношення студента до певних фактів культури може бути різним. Викладач повинен
бути готовим до будь-якої реакції на них з боку студентів. Факт чужої культури може викликати не-прийняття, зацікавленість, захоплення чи сприйматись нейтрально. Встано-влено, що матеріал (а це відноситься і до фактів культури), який
засвоюється неформально і викликає певні емоції, запам’ятовується набагато краще.
У групах поглибленого вивчення ІМ викладачу необхідно пропонувати студентам вивчення тем, які безпосередньо
стосуються країни, мову якої вони вивчають. Читання книг, журналів та газет, перегляд телепередач, документальних та
художніх фільмів на іноземній мові сприяє розширенню світогляду студентів, їх обізнаності в усіх сферах життєдіяльності людини. У вихованців виникає бажання розповісти про прочитане, побачене або почуте стосовно подій, що відбуваються у країні, мову якої вони вивчають.
Читання художніх творів у продовженнях забезпечує досить часту повторюваність лексичних одиниць у нових контекстах, комбінаціях і знайомих граматичних конструкціях з новим лексичним наповненням. Лексика художніх текстів
тісно стикається з загальновживаним словником розмовної мови.
При вивченні іноземної мови,як зазначалося вище,обов’язковим повинно бути передбачене оволодіння знаннями про
культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається (лінгвокраїнознавство, країнознавство).
Майстерність викладача на занятті іноземної мови полягає, головним чином, в умілому володінні методикою навчання і виховання, творчому застосуванні новітніх досягнень педагогіки і передового педагогічного досвіду, раціональному
керівництву пізнавальною і практичною діяльністю студентів, їх інтелектуальним розвитком.
Одна з важливих задач викладача – мобілізувати студентів на виконання поставлених задач, досягнення цілей безпосередньо на занятті. Для цього необхідно спланувати кожне заняття, щоб у ньому були передбачені найкоротші шляхи до
поставленої мети, і, в першу чергy, намічені структура, методика і засоби навчання в суворій відповідності з поставленою
метою. Замість домашнього завдання доцільно застосовувати різноманітні способи фронтальної прискореної перевірки –
тестові письмові роботи, програмування, перфокарти та ін.
В нинішніх умовах велика увага приділяється інтенсифікації навчально-виховного процесу. Чим більше навчальновиховних дій і операцій виконано студентами під час заняття, тим вища інтенсивність навчальної праці. В умовах інтенсифікації навчання студенти опановують знання, в основному, на заняттях, і відпадає необхідність заучування матеріалу
вдома. Замість цього студенти одержують можливість краще його зрозуміти і закріпити, виконати творчі завдання, які
викликають у них інтерес, почуття інтелектуального задоволення від вдало виконаної роботи.
Специфіка дисципліни «іноземна мова» полягає в тому, що провідним компонентом змісту навчання іноземної мови
є не основи наук, а способи діяльності – навчання різних видів мовленнєвої діяльності: говорінню, аудіюванню, читанню, письму. Для цього необхідно надати практику в живому спілкуванні кожному студентові в тому виді мовленнєвої
діяльності, який він у даний час опановує. А для цього потрібний партнер у вигляді комп’ютерної телекомунікації, коли
студент вступає в живий діалог з реальним партнером – носієм мови.
Викладач може до заняття підібрати ті чи інші автентичні матеріали для читання по конкретній темі усного мовлення,
а також використати звукову інформацію (цікаві виступи носіїв мови з різних питань, мова політичних чи державних діячів, вибори Президента країни, події в різних куточках світу). Доцільно організувати загальну дискусію всієї академгрупи
по тій чи іншій проблемній інформації з ресурсів мережі Інтернет або обговорити отримані електронною поштою листи
від партнерів по проекту. Можна при цьому підібрати дуже цікаві ілюстрації. У цьому ми бачимо діалог двох культур,
стимульований реальними контактами з представниками цієї культури.
Важливим є і той фактор, що інтернаціоналізація всіх аспектів життя суспільства дає можливість наочно познайомитися з країною, мова якої вивчається, відвідати її чи як турист, чи пройшовши там стажування, беручи участь в численних
міжнародних освітніх програмаx.
Пізнавальна активність студента полягає у його постійному прагненні вдосконалювати та поглиблювати свої знання з
іноземної мови та особливостей країни, мова якої вивчається, виявленні ініціативи в пошуку цікавої інформації, бажанні
застосувати набуті знання в повсякденному житті та при вивченні інших навчальних дисциплін.
Враховуючи вищевикладене, визначимо основні принципи методики діалогу культур в підготовці майбутнього фахівця:
– людина як суб’єкт культури і індивідуального розвитку;
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– освіта розуміється як культурно розвиваюче середовище, що живить особистість майбутнього фахівця, додає її життю культурного сенсу;
– творчість і діалог виступають способами існування і саморозвитку майбутнього фахівця в культурно-освітньому
просторі.
Сьогодні погляд на іноземців іде через обрій своєї власної культури і своєї системи цінностей. А цього не можна робити. Потрібно бачити загальне. І тоді ми не зазнаємо невдачі в міжнародних політичних і ділових контактах. Увага до
культурних коренів і національних особливостей інших людей дозволить нам передбачати і прораховувати те, як вони
будуть реагувати на пропозиції наших політиків, бізнесменів тощо. Крім того, ми зможемо деякою мірою пророкувати
їхнє ставлення до нас. Практичне знання базових рис іншої культури (як і своєї власної) зведе до мінімуму неприємні
сюрпризи (культурний шок), дасть студентам необхідне розуміння, що дозволить перебороти колишні труднощі спілкування з представниками іншої країни.
Отже, організація вивчення іноземної мови в тісному зв’язку з національною культурою народу досліджуваної мови,
лінгвокраїнознавче «фарбування» навчальних матеріалів і навчання в цілому буде сприяти посиленню комунікативнопізнавальної мотивації студентів, розширенню їхнього загальнокультурного світогляду, дозволить урізноманітнити прийоми і форми робіт, найбільш ефективно реалізувати загальнодидактичні вимоги поєднування навчання з вихованням.
Використання методу діалогу культур у процесі професійної підготовки фахівців допоможе вирішенню складних завдань,
пов’язаних з підготовкою майбутніх фахівців до зростаючих потреб міжнародної мобільності й тіснішої співпраці із зарубіжними партнерами не лише в галузі освіти, культури, науки, але також у торгівлі, промисловості та інших сферах
людської діяльності. До того ж, діалог культур сприятиме взаємному розумінню й терпимості, повазі до особистості й
культурних відмінностей, а також формуванню позитивного ставлення студентів до представників інших культурних
груп та налаштованості на ненасильницьке вирішення спірних проблем.
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ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОЛОРИТУ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ
У ЯПОНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ
У статті вперше аналізується специфіка відтворення українських реалонімів на японську мову. Розглядаються
питання можливості / неможливості збереження національного колориту реалій як їхньої головної характеристики
засобами структурно і культурно віддаленої мови.
Ключові слова: мовно-культурні реалії, колорит, трансляційне перейменування, прагматична адекватність.
Воссоздание национального колорита украинских реалий в японских переводах
В статье впервые анализируется специфика воспроизведения украинских реалонимов на японский язык. Рассматриваются вопросы возможности / невозможности сохранения национального колорита реалий как их главной
характеристики средствами структурно и культурно удаленного языка.
Ключевые слова: лингвокультурные реалии, колорит, трансляционное переименовании, прагматическая адекватность.
RENDERING of UKRAINIAN REALIA NATIONAL COLOration IN jAPANESE TRANSLATIONS
The paper first analyzes the specifics of Ukrainian realia rendering in Japanese. The possibility / impossibility of
preserving national coloration of realia as their main characteristics by means of structurally and culturally remote language
has been considered.
Key words: language and cultural realia, coloration, translational renaming, pragmatic adequacy.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Детальне і різностороннє вивчення підкласів культурно маркованої
лексики допомагає перекладачеві розшифрувати коди чужомовної культури і установки, які вони несуть, адже «людина,
яка хоче вільно і невимушено комунікувати з носіями іншої мови, повинна оволодіти також їх культурою, що знайшла
своє втілення в цій мові» [2, с. 257]. До таких кодів слід віднести розбіжність пре-інформаційних запасів носіїв мови оригіналу (МО) і мови перекладу (МП). Як відомо, «художній переклад розрахований на читачів, дуже різних за культурним
параметром» [5, с. 63], до того ж, досвід пізнання оточуючої дійсності унікальний для кожної мовної спільноти. Отже,
у процесі міжмовної комунікації має місце нерозуміння одержувачем усієї повноти асоціацій оригінального висловлювання, якими воно наповнюється в автохтонному середовищі. Воно викликане недостатністю у носіїв МП спектру знань,
що створюють етнокультурний фон твору на МО, іншими словами, «різницею запасів екстралінгвістичних знань, які використовуються при сприйнятті і інтерпретації текстів» [9, с. 43]. Відомо, що у міжмовній комунікації завжди присутні
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лексичні одиниці, « які не мають у мові перекладу лексичних відповідників … з тієї причини, що позначуваний цією одиницею предмет (явище) відсутній у практичному досвіді етнічної спільноти носіїв мови перекладу» [7, с. 52]. Виходячи з
цього, доцільно зосередити увагу на мовно-культурних реаліях – підкласові безеквівалентної культурно маркованої лексики, яка несе у собі інформацію про таку позамовну дійсність, що має бути відома адресатові для правильного розуміння
висловлювання на МО. Така інформація супроводить перехід твору з однієї картини світу в іншу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику перекладу українських реалій на європейські мови досліджували: Р. Зорівчак, Б. Ажнюк, Ж. Тимошенко, М. Стріха, Ю. Чала (англійська); Т. Кияк, А. Науменко, О. Огуй, К. Невинна (німецька), О. Снєжик, Л. Федорова (французька), Н. Корбозерова, А. Серебрянська (іспанська); на азійські мови:
Н. Кірносова (китайська), Я. Кисільова (турецька). Дана розвідка є спробою розглянути сутність та можливі шляхи відтворення реалій на японську мову як компонентів національно-культурного контексту. Дотепер зазначена тема ще не була
предметом спеціального розгляду.
Формулювання цілей статті. Маємо на меті встановити і описати функціонування мовно-культурних реалій Шевченкової поезії у перекладі на японську мову в аспекті відтворення їх прагматики та визначити особливості їх відтворення,
зумовлені лінгвокультурними параметрами.
Виклад основного матеріалу. Відбір реалій проводився нами згідно з концепцією Р. Зорівчак, яка визначає реалію
як «моно- і полілексемну одиницю, основне значення якої вміщає (в плані бінарного зіставлення) традиційно закріплений
за нею комплекс етнокультурної інформації, чужої для об’єктивної дійсності мови-сприймача» [5, с. 58]. Зважаючи на
хронологічну обмеженість поняття «чужа етнокультурна інформація» у теперішньому взаємопов’язаному і взаємозалежному світі, О. Чередниченко уточнює визначення реалії як «носія етнокультурної інформації, не властивої для об’єктивної
дійсності мови-сприймача в даний історичний момент» [11, с. 189]. Наприклад, представник японської культури, перукарство якої не знає зачісок-оселедців, зрозуміє українське слово оселедець (чуприна) лише у тому випадку, якщо він знає, що
цією мовою слово «оселедець» означає старовинну чоловічу зачіску козаків у вигляді довгого пасма волосся на голеній
голові, за умови, що він знайомий з поняттям «козак». Т. Фесенко використовує термін «реалія» на позначення вербалізації особливостей національних картин світу [10, с. 3]. Залежно від того, яке завдання є головним для перекладача, він
спіткається з одвічним питанням: зберегти колорит реалії з певними втратами для семантики, чи передати її референтне
значення, при цьому втративши колорит?
Відтворення реалій є яскравим прикладом того, що двомовна комунікація потребує урахування відмінностей культур
її учасників. В. Шаховський, розглядаючи конотативний компонент семантики, окремо виділяє так звані прагмеми – показники країнознавчої інформації, що відображають зв’язок з культурними, історичними, етнічними, соціологічними та
іншими аспектами певної мови, які складають її національний колорит і формують її національні стереотипи [Шаховский,
1980: 27]. С. Влахов і С. Флорін найбільш типовою ознакою реалій визнають саме національний (іноді історичний) колорит, оскільки він зумовлює їх культурно-конотативне значення, і наголошують на його вирішальній ролі у процесі перекладу [4, с. 52]. У зв’язку з тим, що пре-інформаційні запаси носіїв МО і МП різні, перекладача реалії спіткає необхідність
або підкреслення особливого її колориту, або проведення прагматичної адаптації до культури-сприймача для гарантування тотожноті (схожості) специфічних естетичних реакцій читачів перекладу, які належать до різних лінгвоетнічних спільнот. Аналізуючи дану проблему з позицій прагматики, не можна не помітити, що фонова інформація найбільш активно
чинить спротив відтворенню її на іншу мову через ідіоетнічні розбіжності мов, що ілюструється прикладами перекладів,
які містять реалії:
Не хотілось в снігу, в лісі,
Козацьку громаду
З булавами, з бунчугами
Збирать на пораду
(З твору «Думи мої, думи мої…»,
пер. С. Комацу, 1964 р.)

鎚矛をかざし旗印をかかげた
コサックの大軍を
雪のなか森のなかで
会議に召集しようなどとは思わなか
った・・・

Tsuibo: o
kazashi hatajirushi o kakageta
Kosakku no taigun o
Yuki no naka mori no naka de
Kaigi ni sho:shu: shiyo: nado to wa
omowanakatta

Не хотілось в снігу, в лісі,
Козацьку громаду
З булавами, з бунчугами
Збирать на пораду
(З твору «Думи мої, думи мої…»,
пер. Е. Фудзі, 1990 р.)

雪深い異郷の森で
ヘトマンの旗じるしを
かかげた
コサックの仲間たちを
会議に召集する気に
ならなかった

Yukibukai ikyo: no mori de
Hetoman no hatajirushi o kakageta
Kosakku no nakama tachi o
Kaigi ni shyu:sho:suru ki ni
naranakatta.

Обидва перекладачі намагалися відтворити національно-історичну специфіку оригіналу, підібравши найближчі за значенням і смислом відповідники. С. Комацу шляхом комбінованої реномінації підібрав історичній реалії козацька громада
логічно адекватний відповідникコサックの大軍 – « козацька військова сила» (відомо, що, історична реалія козак вже
стала інтернаціональною, тобто увійшла до лексики багатьох мов, але при цьому зберегла своє вихідне забарвлення).
Шляхом образного калькування утворив слово 鎚矛tsuibo: (буквально «загострене знаряддя для удару») як функціональний відповідник реалії-назви зброї булава.
Е. Фудзіі також вдалася до комбінованої реномінації, змінивши лексему大軍 на仲間たち – «товариство», а от булава
не відтворена нею взагалі. Що стосується реалії бунчуг (бунчук), то в обох перекладах спостерігаємо однаковий відповідник旗印, що означає «знак на прапорі, гасло». Якщо С. Комацу у 1964 р. міг бути спантеличеним, користуючись невдалим
російськомовним підрядником, то недогляд Е. Фудзії, яка мала справу виключно з оригінальними творами викликає подив. Причім, окремо від тексту вона подає абсолютно вірний перекладацький коментар:
Громада – 共通の立場・利害･思想などによって結ばれた人びとの集団 – «Група осіб, поєднана спільними поглядами, інтересами, ідеями тощо» (переклад наш – Н. Р.). Булава – 先端が球形した棒状の武器 – ここでは16-17世紀ウ
クライナのヘトマン権力のシンボル。– «Зброя у вигляді палиці, один кінець якої має форму кулі. Тут: символ влади
українських гетьманів 16-17 століття» (переклад наш – Н. Р.). Бунчуг – 先端に球と馬のたてがみの飾りのついた長い
棒。– «Довга палиця, прикрашена на кінці кулькою та волоссям з кінської гриви» (переклад наш – Н. Р.). Тут перекладачці також слід було б вказати, що бунчуг є ознака гетьманської влади.
У свою чергу найновіший українсько-японський словник, укладений І. Бондаренком і Т. Хіно, цього слова не містить.
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Російсько-японський словник за редакцією С. Зарубіна пропонує варіант відповідника до слова булава: іст. (гетьм.) 笏状
Shyakujo:, що містить сему «ознака влади» і, на нашу думку, міг би задовільнити вимогам означеного перекладу.
Пречистій ставила, молила
(«І виріс я на чужині» у перекладі
Е. Фудзіі)

聖母マリアのために
燈明をあげて、
祈ったものだった

Seibo maria no tame ni to:myo: o agete,
inotta mono datta

Метонімічний епітет-біблеїзм Пречиста – водночас реалія-троп, пов’язана з особливостями духовного життя християн, трактована у перекладі транспозицією на конотативному рівні як聖母マリア – «свята мати Марія», через відсутність
такого поняття у власній духовній культурі японського народу, який належить до іншого віросповідання. За допомогою
цього прийому розкривається конотативний потенціал ще й таких реалій: кухоль – 酒だる, корчма – 酒蔵, де відбивається
ключова ознака первинних понять. Інформація може передаватися через компаративний фон цільової мови: узгодження
попереднього значення з новим. Водночас, на нашу думку, ті національно-культурні образи, які стоять за цими реаліями,
можуть визначатися лише настільки, наскільки дозволяє мовна компетенція адресата, котрий сам вибудовує значення
відповідної лексеми.
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями
(«Катерина» у перекладі Т. Сібуя і
М. Такаюкі)

恋をするなら
娘さんたちよ
兵隊さんとはしなさるな

Koi o suru nara
musume san tachi yo
Heitai san to wa
shi nasaru na

Через гіперонімічну трансформацію (де перекладач вказує лише той клас об’єктів, до якого реалія належить) історична
реалія москаль перетворена на 兵隊さん – «солдат», що десемантизує її не лише як експресему, але і як одиницю з домінантним прагматичним значенням. Актуалізується другорядне її значення, яке, по-перше, не відповідає комунікативній
інтенції автора, а, по-друге, не узгоджується ні з контекстом, ні з позамовною дійсністю у плані вираження сумнозвісної історичної реалії. Таким чином, прагматичний вплив цілком нейтралізується, і кінцева мета перекладу майже не досягається.
Та поможуть москалеві
Господарювати
(З твору «Розрита могила» у перекладі Е. Фудзіі)

ロシア人が
わがもの顔にふるまい

Roshia jin ga
Waga mono kao ni furumai

Хоча перекладачка зрозуміла і адекватно відтворила конотативний смисл метафори господарювати –顔にふるまい (у
значенні «вчиняти по-своєму у чужій країні»), але через недостатнє проникнення у зміст твору переклад реалії москаль (у
сумнозвісному значенні «ворожі сили з Московії», а не просто прізвисько-етнонім) нейтральним ロシア人 («росіянин»)
знижує комунікативний ефект оригіналу, який саме й полягає в усвідомленні культурно-історичного фону через реалію
москаль. Як наслідок, виникають труднощі з осмисленням диференційної ознаки позначеного елементу дійсності. Потрібний прагматичний вплив на читача за таких обставин цілком нейтралізується.
Ми погоджуємося з Н. Багрінцевою в тому, що «перекладачеві необхідно забезпечити у перекладеному тексті (ПТ)
наявність певних культурних маркерів … але лише тих, які реципієнт ПТ може відчути як характерні для чужорідного
середовища» [Багринцева, 2007: 44]. Таким чином, перекладач, виходячи з того, що ступінь збереження у ПТ проявів оригінальної культури визначається ступенем співпадання у різномовних комунікантів пре-інформаційних запасів (фонових
знань), визначає пріоритетність тих чи інших рис оригіналу. Подібне збереження іноді є практично неможливим в силу
особливостей двох мовних картин, що контактують у процесі перекладу. Приміром, для відтворення побутових реалій
жупан – 上等の衣服, плахотка-червчаточка – 手織木綿の 格子じま, коровай – 丸パン перекладачі вимушені провести
адаптацію шляхом дескриптивної перифрази, оскільки виникає потреба компенсувати денотативну інформацію. Як зазначають О. Снєжик та Л. Федорова, «значення, яке не має в певній мові глобального вираження, можна виразити описово
шляхом сполучення інших значень» [Снєжик, 466-467]. Звичайно, опис дозволяє семантизувати чужі для представників
японської культури явища і предмети дійсності, проте конотативна сема «локальність» тут втрачається, і реалія існує
лише в денотативному плані.
Іншими прикладами, які ілюструють дії перекладача, зумовлені співпаданням-неспівпаданням пре-інформаційних запасів різномовних комунікантів, є кальки. Відтворенням у такий спосіб реалій-фольклоризімв вовкулак – 狼男, кум – 教父,
медяник – 糖蜜菓子, старости – 媒酌人たち справляє іноді враження інакшості в МП, тому що образ є хоч і зрозумілим,
але незвичним. Здійснюється покомпонентний денотативний трансфер на ґрунт іншої культури, а з ним передаються і
додаткові смислові відтінки, що є результатом національно-специфічного бачення світу. Перекладач дає нагоду своєму
читачеві збагатити власний світогляд особливостями українського мислення, культури та традицій.
Досягнення міжкультурної перекладності може здійснюватися шляхом заміни реалій МО близькими за функцією реаліями МП за допомогою прийому уподібнення (освоєння, натуралізації), як-от: десятина – 一町の畑, кабиця – いろり,
кандійка – 椀, коновка – 桶, лан – 畑, панна – お嬢さん, поставець – 酒, таляр – さつ. Спостерігаємо прагматично орієнтовані заміни з урахуванням фону культури-сприймача у взаємодії зі смисловим наповненням тексту. Недолік зазначеного
прийому полягає в тому, що така заміна назв реалій місцевими «аналогами» призводить до появи у читача звичних асоціацій, що, у свою чергу, спричиняє послаблення національно-специфічного характеру цих назв. Проте, у деяких випадках
загальний колорит твору підказує їхню родову приналежність, і, отже, можемо припустити, що належний прагматичний
ефект реалізується.
У зв’язку з неоднаковим досвідом, як зазначає Т. Казакова, «ті чи інші ознаки первинного поняття можуть посилюватись або послаблюватись, що змінює структуру початкового образу» [Казакова, 1981: 17]. Так, аналізуючи ситуативні
відповідники, наприклад: багряниця – 棺布, дзиґлик – ひじ掛け椅子, жид – レイバ, льох, – 床板, могорич – 饗応, 宴, хохол
– 田舎者, помічаємо, що поряд з досягненням реалістичності у перекладі нівелюється культурний зміст понять-реалій.
Предметно-логічний аспект світосприйняття домінує над аспектом самобутності. Справа ускладнюється ще й тим, що подібні явища культури є потенційно найскладнішими для розуміння представниками японської культури.
Доцільність прийому транскрипції для відтворення іншокультурного колориту вбачається у збереженні екзотичності
оригіналу в тексті перекладу. Звичайно, незнання семантики певної реалії робить читання менш змістовним, перекладач
ніби переоцінює свого читача. Але за наявності коментаря або примітки відбувається «освоєння» лексеми, її асиміляція
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до тезауруса МП. У цьому випадку має місце певна зміна у концептосфері мови-рецептора (з’являється «чуже» слово).
Транскрибовані реалії писанка – プィサンカ, Маковій – マッカウェイ, Гупалівщина – グパリヴシチナ вирізняються новизною матеріальної форми і «працюють» на відтворення національного забарвлення оригіналу, заглиблюють читача у
невідому позамовну дійсність.
Комбінована реномінація застосовується для позначення в перекладі значущих елементів культурно-історичного контексту, наприклад: гопак – ゴパック踊り, запічок – ペチカのそば, кобза – 八弦琴（コブザ）, чумак – 行商農民 (チュ
マーク). «Автор оригіналу має віднайти засоби, які дадуть можливість максимально повніше та конкретніше розкрити
значення цього слова, що позначає чуже для читача поняття», – вважають С. Влахов та С. Флорин [Влахов, 2006: 95]. Як
бачимо, в такий спосіб значення реалії підказується у контексті досить стисло, і це одна з його переваг. М. Вайсбурд підкреслює, що такі пояснення «органічно вплітаються в тканину тексту, чим і забезпечується розуміння реалій без об’ємних
коментарів чи зносок» [3, с. 100]. Внаслідок компенсації прагматичного «заряду» підтримується рівновага між дійсністю,
що замальовується, та сприйняттям її рідним авторові читачем. Ймовірно, це один з найкращих способів адаптації українських реалій до норм японського тексту.
Контекстуальне розтлумачення реалії може здійснюватися за рахунок введення до тексту лексичних одиниць, що
дозволяють встановити референтну співвіднесеність реалії, ідентифікувати її предметний план. Припускаючи, що не всі
японські читачі знайомі з українською історією, перекладач визнав потрібним роз’яснити реалію Січ. З додаванням інформації когнітивного характеру у перекладі вона представлена як コサックの本営 (セーチ) – «центральне військово-політичне управління», чим і забезпечується сприймання культурно-історичної інформації читачами перекладу. Асоціативні
зв’язки створюють можливості для виникнення підтексту: Січ – форпост, організація українського козацтва. Такий підхід
допомагає зберегти не лише сутність, а й комунікативну релевантність реалії.
Висновки. Як бачимо, під час перекладу саме у реаліях найчіткіше проявляється зовнішня культурна дистанція, яка
полягає у тому, що носії МО і МП володіють різними соціокультурні фоновими знаннями. Як показало наше дослідження
трансляційного перейменування реалій, застосування певних прийомів уможливлює створення комунікативно ефективного перекладу. Вибір перекладацького прийому майже завжди залежить від макро- та мікроконтексту, в якому реалія
функціонує, а в деяких випадках і від понятійного змісту реалії. Цим вирішується питання про те, якою мірою перекладач
у ході прагматичної адаптації реалій повинен зберігати у висловлюванні на МП прояви чужої культури.
Загалом нами розглянуто 170 перекладених реалій, але оскільки деякі з них відтворені кількома різними способами, то
усього налічено 376 випадків, що й зумовило їхню загальну кількість. Отримані у ході дослідження статистичні дані демонструють таке кількісне співвідношення прийомів відтворення (трансляційного перейменування) реалій: гіперонімізація – 20,5 %, дескриптивна перифраза – 17,3 %, калькування – 15,4 %, уподібнення – 12,2 %, ситуативний відповідник – 9,8
%, транспозиція на конотативному рівні – 9,6 %, транскрипція – 8,2 %, комбінована реномінація – 5,1 %, контекстуальне
розтлумачення реалії – 1,9 %. Виявлені також випадки помилкового відтворення (14) та опущення (52) реалій. Причиною
таких рішень може бути, з одного боку, невисока функціональна значущість реаліі в контексті, а з іншого – незнання чи
неспроможність осмислення перекладачем значення реалії. Проте, в цілому не можна заперечувати дбайливого ставлення
більшості перекладачів до збереження українського національного колориту. Через комплексний аналіз тексту перекладу
як продукту діяльності перекладача можна виявити саме його власний творчий підхід, а разом з тим, і ступінь розуміння
культурної інформації, що її містить оригінал. Водночас важливо враховувати, що перекладач все ж залишається вторинною культурною особистістю, тобто представником іншого соціокультурного суспільства.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку вбачаємо в дослідженні концептуально-семантичних розбіжностей елементів лінгвопоетики у перекладі в аспекті відтворення культурологічної домінанти. Продовження роботи
може дати об’єктивні результати для контрастивної лінгвістики та прагматики перекладу.
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ЇХ ВЕРБАЛІЗАЦІЯ В ГРЕЦЬКОМУ,
УКРАЇНСЬКОМУ ТА РОСІЙСЬКОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ
У статті розглянуто поняття національно-культурного стереотипу та рекламної комунікації на прикладі
грецького, українського та російського рекламного дискурсу. Проаналізовано характерні засоби вербалізації національно-культурних стереотипів в новогрецькій, українській та російській мовах. Описано можливості використання
стереотипів та етнічних елементів для забезпечення ефективності рекламної кампанії.
Ключові слова: національно-культурний стереотип, рекламна комунікація, символ, образ, рекламний дискурс,
вербалізація, етнічний елемент.
NATIONAL AND CULTURAL STEREOTYPES AND THEIR VERBALIZATION IN GREEK, UKRAINIAN AND
RUSSIAN ADVERTISING DISCOURSE
The usage of ethnic elements and stereotypes in the advertising discourse is always of great interest in the ethnic
culture for the researchers and leads to the national pride growth. The advertising discourse forms the stereotypes, values
orientations, aesthetic tastes and has to conform to the higher moral standards and national educational ideals. The study
of ethnic stereotypes and labels makes it possible to know more about the psychological characteristics of the ethnic group,
individual and social aspects of its culture, etc. In some extent, ethnic stereotypes and ethnic labels are valuable, if not always
reliable source of knowledge of the culture ethnic group and its national character, its mentality appreciation. The advertising
discourse is a typical example of the representation of the national picture of the world that appears in the advertisement text
using the specific means of the national language.
The present article deals with the notion of national cultural stereotype in advertising discourse on the basis of Modern
Greek, Ukrainian and Russian languages. There analyzed the basic ways of characterizing verbalization of national and
cultural stereotypes in Modern Greek, Ukrainian and Russian language. The author of the article offers the possibilities of
usage of stereotypes and ethnic elements making advertising campaign much more effective.
Keywords: national and cultural stereotype, advertising discourse, symbol, appearance, verbalization, ethnic element.
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И ИХ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ В ГРЕЧЕСКОМ, УКРАИНСКОМ И РУССКОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
В статье рассмотрено понятие национально-культурного стереотипа рекламной коммуникации на примере
греческого, украинского и русского рекламного дискурса. Проанализированы основные характерные способы вербализации национально-культурных стереотипов в новогреческом, украинском и русском языках. Описаны возможности использования стереотипов и этнических элементов для обеспечения эффективности рекламной кампании.
Ключевые слова: национально-культурный стереотип, рекламная коммуникация, символ, образ, рекламный дискурс, вербализация, этнический элемент.

Постановка проблеми. Реклама, що виникла в умовах товарного виробництва як засіб інформування та просунення
товарів та послуг, в сучасних умовах світової глобалізації робить значний вплив на культуру народів, а також сприяє її
популяризації серед інших культур. Реклама не замикається в рамках інформування, вона є також важливим соціально-історичним і навіть національним явищем. Сучасна реклама створюється на багатьох мовах світу, і кожна культура відбиває
в рекламі свої національні особливості, і з цією метою використовуються певні вербальні засоби конкретної національної
мови. На сьогодні в контексті глобалізаційних процесів одним із актуальних питань рекламної теорії та практики є врахування національно-культурного аспекту творення та функціонування реклами в медіа просторі будь-якої країни [10].
Мета статті – розглянути поняття національно-культурного стереотипу в рекламній комукації, проаналізувати деякі
характерні засоби вербалізації національно-культурних стереотипів на прикладі новогрецької, української та російської мов.
Для сучасної цивілізації реклама починає виконувати функцію, яка раніше належала мистецтву – ідеологічне трактування людини та світу. На сучасному етапі розвитку реклама є структурою, що трансформує мову об’єктів у мову людей
і навпаки. Її мета – долучити людину до своєї структури значень, спонукати її до участі в декодуванні своїх лінгвістичних
і візуальних знаків [1, с. 14–15].
Філософи і культурологи відзначають, що, незважаючи на те, що в ході історії, особливо в XX столітті, народи зблизилися і уніфікувалися з побуту і мисленню, кожна національна цілісність: народ, країна, культура – має особливий світогляд, унікальну шкалу цінностей [5, с. 150].
Такі дослідники національно-культурних стереотипів рекламного дискурсу як В. Бугрим та Т. Компанієць [4], сформулювали основні принципи, завдяки дотриманню яких реклама може повно та результативно функціонувати в межах
національного простору. Їх можна згрупувати таким чином: національно-психологічні характеристики народу, для якого
створюється реклама, система його поглядів та звичаїв, національно-історичні характеристики розвитку країни, національні особливості рекламування, мовностилістичні особливості реклами, яка створюється певною мовою. Стереотипом
в рекламі вважається установка, мотив, образ, певний символ або система символів, імідж та прогнозоване очікування [4].
Національна реклама ідентифікується за допомогою мови, на якій вона створена, характеризується наявністю національно-культурних компонентів, в першу чергу лексико-семантичних. Національно-культурний компонент складається з фонових знань представників тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти. Незважаючи на сильний вплив глобалізації на рекламу,
багато дослідників відзначають, що саме в даній ситуації національні компоненти виокремлюються набагато яскравіше [3].
Зупинимося на деяких мовних особливостях, що становлять один із виразно впливових національно-культурних факторів, важливих для розуміння культурного коду, зокрема в рекламній комунікації. Типовими проблемами більшості перекладачів реклами стають синонімічність, багатозначність, фразеологічні звороти, гра слів, фонетична специфіка, мовні
експерименти у рекламних текстах певної національної мови. Неправильні розуміння чи дослівний переклад не дадуть
споживачу можливості правильно декодувати рекламне послання – до того ж, при адаптуванні вербальної складової рекламних продуктів втрачається той мовний колорит і специфіка сприйняття текстів, які закорінені в генетичну пам’ять,
здатні корелювати з асоціативним полем – і активно беруть участь у формуванні рекламного міфу. Назва, благозвучна в
одній мові, може мати абсолютно інший зміст в іншій, або її взагалі не можна виголосити через відсутність у фонетиці
місцевої мови певних звукових одиниць [11].
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Далі звернемося безпосередньо до питання вербалізації національно-культурних стереотипів та етнічних елементів у рекламних текстах. В першу чергу, до лексичних одиниць з національно-культурним компонентом відносяться такі
категорії як власні назви (ономастична лексика, антропоніми, топоніми та ін.) в ролі лінгвістичних ідентифікаторів національно-культурного характеру, фразеологізми, прислів’я, реалії, семантичні лакуни, віршований текст у рекламі як
креативно-функціональна парадигма в контексті міфологізації, елементи нелітературної мови в рекламі як засіб сегментування аудиторії в аспекті рекламної міфотворчості, сленгізми та ін. [8, с. 72].
Спробуємо розглянути функціонування деяких основних національно-культурних стереотипів та варіантів їх вербалізації в рекламному дискурсі на прикладі новогрецької, української та російської мов. Як відомо, національний
світогляд включає такі поняття як мова, магія, міфи, мистецтво, мораль, історія, культура, національна пам’ять, релігія,
ставлення до життя та праці тощо. Є цікаве ствердження, що кожний народ, нація, держава виробляють свою культуру, а
значить, і свою рекламу [4].
Упродовж останнього десятиріччя українські рекламні тексти зазнали значних змін. Вони дедалі менше наслідують
або дублюють іноземні, перестають бути безособистісними та більше наближаються до своєї (української) аудиторії і демонструють звичні сюжети з побутової сфери, все частіше з акцентом на національні та етнічні мотиви з використанням
національно маркованої лексики. Все частіше використовується національна тематика та відчутно зростає значимість патріотизму. Гасло «Купуй українське!», яке висунула Українська народна партія, активно підхопили українські виробники
для своїх рекламних кампаній. Це підтверджують такі рекламні слогани: «Автомобілі ЗАЗ: купуй українське – підтримай
своїх!», «Львівське – перше справжнє українське пиво!» та ін. Для українського споживача іноземне походження товару
перестало бути синонімом його якості, тому акцент у рекламі на вітчизняному виробництві став популярним [12]. На
мовному рівні це досягається використанням у рекламних текстах в українській мові таких характерних означень, в тому
числі з національно-історичним колоритом як «український», «козацький», «козацького роду», «гетьманський» та ін., які
є синонімами сили, духу, величі та мужності українців. За такого підходу активізується етнічне забарвлення реклами.
Також, що стосується мовних національно-культурних компонентів в українській мові, досить навести такий яскравий приклад як використання у відомій рекламі дієслова-неологізму суто українського походження «стожарити» від
назви олії «Стожар», або пригадаймо такі відомі складені новотвори, асоційовані з кавою, які з’являються вперше саме в
українській рекламі як «аромоксамит» («Nescafe») та «аромагія» («Jacobs»).
Слід зазначити, що в рекламних текстах українською, а також російською мовами, (на відміну від новогрецької,
де це явище менш поширене, як було нами встановлено під час аналізу) широко використовується цитація, а саме крилаті
слова, які давно закріплені в узусі: прислів’я, приказки, фрази з відомих кінофільмів. Автори реклами ніби звертаються до
авторитетного джерела, наприклад: «Розумний вгору не піде, розумний вгору поїде» (з рекл. автомоб. «Toyota») – цитата
взята з прислів’я «Розумний в гору не піде, розумний гору обійде»; «Без M&M кина не будет» (з рос. рекл. шокол. драже
M&M) – цитата взята рекламістами з кінофільму «Джентльмени вдачі». «Всё, кина не будет – электричество кончилось»,
– сказав герой фільму відомої комедії, якого грав С. Крамаров, – фраза давно стала крилатою. Ці фраземи вже міцно закріплені в комунікативному просторі і роблять рекламний текст «своїм» для тих, хто його чує чи бачить. Така реклама
запам’ятовується досить швидко – це і є головним завданням рекламодавців. Це свого роду мовна маніпулятивна гра і
«карнавалізація мови» [7, с. 286], яка одночасно є яскравим прикладом дискурсу з мовними елементами та структурами
з національним колоритом, які проблематично, а іноді практично неможливо передати іншими мовами, або з такими, що
потребують спеціального пояснення, трактування носіям інших мов.
Що стосується сучасного грецького рекламного дискурсу, насамперед треба зазначити, що сучасна грецька реклама як і українська також дуже часто апелює до патріотичних почуттів клієнта, до таких понять як «нація», «народність»,
«незалежність», «свобода» та ін. Це в першу чергу, на наш погляд, пов’язано із історичними подіями, коли Греція понад
чотирьох століть була під турками-османами. В грецькій рекламній комунікації можна зустріти використання деяких символів або образів з історичного минулого Греції (о. Ітака як символ батьківщини, рідної землі та ін.). Для порівняння цей
стереотип є, наприклад, нехарактерним для деяких західних моделей рекламної комунікації, таких як німецька, швецька,
або італійська. У цьому контексті, вважаємо, слід навести приклад реклами німецькою мовою, що порівняно рідко апелює до патріотичних почуттів клієнта, поняттям нація, народність, (на відміну від грецьких, або українських рекламних повідомлень) не використовуються і образи з історичного минулого, історизми, лексика із національно-культурною
забарвленістю. Цей факт констатують дослідники німецькомовного рекламного дискурсу (О. В. Корнєва, Л. С. Козуб,
О. В. Лещенко та ін.), які налічують малочисельні приклади з ключовими словами deutsch (німецький), Deutschland (Німеччина): «Feines Rapsöl aus deutschen Landen» (реклама рослинного масла); «Wir forschen international, aber am liebsten in
Deutschland» (реклама медичного дослідницького центру) та ін.
Оскільки культурні традиції кожної країни відрізняються, різними будуть символіка та система історичних і мистецьких архетипів у рекламі. У грецькій рекламній комунікації поширеними є образи-символи з античної міфології або
історії Давньої Греції [13], образи культового пантеону грецьких богів та героїв, та відповідний лексичний шар, що використовується для їх характеристики та візуалізації (Афродіта – символ-стереотип чарівної жінки, ідеалу жіночості, Зевс
– символ-стереотип мужнього чоловіка, сили та впевненості, Ерос – символ-стереотип закоханості та пристрасті та
ін.) Моделі рекламної комунікації далеко не кожної європейської країни мають приклади рекламних текстів, пов’язаних
із специфікою національного святкового колориту. Наведемо також національно-культурні стереотипи, які з історичних
часів були більш ніж характерними для Греції та греків, це такі як «сонце» (яскравість та блиск на підсвідомому рівні),
«море» (символ чистоти життя), «вогонь» (символ постійної боротьби, цілеспрямованості) та ін. [13]. Сьогодні певний
ряд грекомовних рекламних повідомлень апелює до цих яскравих образів із використанням лексики відповідного семантичного наповнення та забарвлення. Грецькі власні імена (антропоніми, топоніми, гідроніми, зооніми), фразеологічні
одиниці, реалії та ін. виконують важливу текстотвірну та культурологічну функцію в мові реклами. Так, наприклад, в рекламі класичної грецької кави марки «ΛΟΥΜΙΔΗΣ Παπαπγάλος» використано прийом мовної гри з реалією – а саме марки
грецької кави, яка є традиційним кавовим смаком довгі роки у Греції – «Μην είσαι παπαγάλος, διάλεξε τον μοναδικό ελληνικό
καφέ με γεύση «Παπαγάλος» / «Не будь папугою, обери справжню грецьку каву «Παπαγάλος» (марка традиційної грецької
кави, що має співзвучну назву з назвою птаха, тобто не будь як інші, що обирають нові модні марки кави, часто виробництва іншої країни, не повторюй – не будь папугою)
Особливої уваги заслуговують також рекламні слогани національної рекламної кампанії, в яких використано не тільки прийом гри слів, а також приклади сленгу, жаргонізми, що передають підтекст, настрій, національний гумор, іронію рекламного звернення. Так, на прикладі рекламних текстів українською мовою стає очевидним, що вони є сьогодні
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джерелом живлення лексики української мови. І хоча такі слова, як снікерсуй, хайканемо, хайк, шейканемо, шиканемо,
фантануй, драйв, ґріндіозний, смачніссімо не належать до літературних, проте закріплені в узусі і часто функціонують як
сленгові. Такі лексеми мають конототивний відтінок і відіграють роль субкоду, що ніби виокремлює соціальну чи вікову
групу людей, які їх використовують у комунікації [8]. Для рекламних текстів російською мовою характерними є приклади використання такого соціокультурного явища як просторіччя [6], яке можна віднести до різновиду сленгу. Такі слова
як маршрутка, батя, зачетка, тачка (машина), лимон (миллион), зелень(доллары) та ін. все частіше зустрічаються у рекламних текстах, особливо тих, що спрямовані на певні соціальні та вікові категорії споживачів (молодь, студенти та ін.)
В цілому, тенденції останніх років вказують на те, що грецький рекламний дискурс, все більше орієнтуються на специфіку побудови англомовної реклами [13]. Про це свідчать чисельні приклади вживання новогрецьких рекламних неологізмів за аналогією з англіцизмами та ін. Однак при цьому, рекламні тексти новогрецькою мовою набувають неповторну національну забарвленість.
Враховуючи вищезазначене, доходимо висновку про співвіднесення в рекламному дискурсі глобалізаційного та національного дискурсів, які сукупно визначають його світоглядну та креативну специфіку: з одного боку, привносять і
транслюють як загальнолюдські, так і сторонні, не завжди органічно адаптовані, життєві настанови та ідеали, а з другого
– апелюють до ментального й історичного досвіду та генетичної пам’яті соціуму [5].
На нашу думку, в умовах глобалізаційного дискурсу, що виразно позначений в рекламній сфері, наявність національної (культурної та чисто мовної) специфіки в рекламному просторі кожного соціуму визначається такими національнокультурними та правовими чинниками як релігія і мистецькі цінності, життєві історичні стереотипи, мовні особливості,
значущі елементи, законодавство.
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ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ NOBILITY
В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ НА РУБЕЖІ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ:
ЦІННІСНИЙ ТА СИМВОЛЬНО-ОБРАЗНИЙ СКЛАДНИКИ
У статті йдеться про лінгвокультурологічний та лінгвокогнітивний підходи до дослідження концепту як ментальної одиниці. Виявлення лінгвокультурних складників концепту NOBILITY відбувається за допомогою його вербальної репрезентації в англомовній художній прозі на рубежі ХІХ – ХХ століть.
Ключові слова: концепт, ціннісний та символьно-образний складники, художній континуум.
Determination of linguocultural components of concept NOBILITY in the English
fiction works at the turn of the ХІХ – ХХ centuries
The article deals with concept as a mental unit from the linguocultural and linguoconceptual perspective. Universal human notions of any culture and expression of their national image are objects of numerous linguocultural studies. The key and
the most urgent unit of linguocultural research is concept as a mental essence, an element of human spiritual culture reflection, the depth of their understanding of the surrounding world. A linguocultural concept is a conventional mental unit, which
is used in the complex study of language, consciousness and culture. Linguocultural analysis defines conditions of cultural
construct formation, composed, for instance, under the influence of literature discourse. Under the notion of discourse the
author understands a unity of texts culturally interconnected or interconnected in a theme. The goal of the article consists in
verbal representation of the linguocultural concept NOBILITY in the English fiction works at the turn of ХІХ – ХХ centuries.
The task lies in distinguishing axiological and symbolic-figurative components of the linguocultural concept NOBILITY within
the fiction continuum. The analysis of NOBILITY is fulfilled with the help of the field analysis. The semantic field has a pecu-
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liar structure – nucleus-periphery, – for which maximal concentration of field creating features in nucleus and not full set of
these features with possible their weakening in periphery is characteristic. Determination of linguocultural components of the
concept NOBILITY occurs with the help of its verbalization in the English fiction works at the turn of the ХІХ – ХХ centuries.
Key words: concept, axiological and symbolic-figurative components, fiction continuum.
Вербальная репрезентации лингвокультурного концепта NOBILITY в англоязычной
художественной прозе на рубеже XIX - ХХ веков
Статью посвящено исследованию концепта как ментальной единицы с позиций лингвокультурологической и
лингвоконцептуальной наук. Определение лингвокультурных составляющих концепта NOBILITY происходит с помощью его вербальной репрезентации в англоязычной художественной прозе на рубеже ХІХ – ХХ столетий.
Ключевые слова: концепт, ценносная и символьно-образная составляющие, художественный континуум.

Універсальні людські поняття будь-якої культури, вираження їхнього національного образу є об’єктами численних
лінгвокультурологічних досліджень. Лінгвокультурологічний аналіз визначає умови формування культурного конструкта, сформованого під впливом, наприклад, літературного дискурсу. Під дискурсом мається на увазі сукупність культурно
чи тематично взаємозв’язаних текстів [9, с. 133].
Ключовою і найбільш актуальною одиницею досліджень у царині лінгвокультурології постає концепт як ментальна
сутність, елемент відображення духовної культури людей, глибини розуміння ними оточуючого світу; а також картини світу, і вужче – національної картини світу, що відображає суспільні норми, погляди, цінності, які є схожими для
більшості народів світу, але відмінними та особливими у випадку кожного окремого етносу. Ці важливі питання та поняття розглядаються у фундаментальних працях з лінгвоконцептології, когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології:
М. Ф. Алефіренко, В. А. Буряковська, С. Г. Воркачов, А. В. Головня, Н. Г. Єсипенко, В. І. Карасик, В. В. Красних, А. Е.
Левицький, В. В. Михайленко, А. П. Мартинюк, У. Б. Марчук, В. А. Маслова, З. Д. Попова, Й. А. Стернін та ін.
Г. Коен та К. Лефевр стверджують, що концептуалізація чи іншими словами, сформовані структури знання у свідомості людини, несуть контекстуально залежний характер [12, c. 11]. Ця залежність представлена національно-культурним
контекстом, під яким у нашому дослідженні мається на увазі індивідуальна авторська концептуалізація британської дійсності.
Мета статті полягає у вербальній репрезентації лінгвокультурного концепту NOBILITY в англомовній художній прозі
на рубежі ХІХ – ХХ століть.
Завданням дослідження є виокремлення ціннісного та символьно-образного складників лінгвокультурного концепту
NOBILITY у межах художнього текстового континууму.
Матеріалом дослідження послужили тексти класичних художніх творів британських письменників Т. Гарді «Тесс із
роду Д’Ербервілів», Дж. Голсуорсі «Сага про Форсайтів»: «Власник», «У зашморгу», «Здається в оренду», Д. Лоуренса
«Англія, моя Англія», Р. Олдінгтона «Смерть героя», І. Во «Жменя праху».
Для аналізу концепту NOBILITY використаний метод польового моделювання [8]. Розвиток літератури на рубежі ХІХ
– ХХ століть визначений перипетіями тогодення. Літературна течія, характерна закінченню ХІХ століття, дістала назву
натуралізму [3, с. 181]. Натуралістам властиве правдиве зображення дійсності, вони залишили соціально-психологічні
узагальнення, характерні критичному реалізму, і звернулися до деталізації соціальної нерівності. Модернізм вступив у
свої права одразу після натуралізму наприкінці ХІХ століття і припав на період декадансу – так званого «занепаду» у літературному процесі, який, у свою чергу, відображав занепад суспільної думки, культурного розвитку, пошуку втрачених
ідеалів, які так «оспівувались» у Вікторінську добу та складали про неї хибне враження у читачів [там само, с. 182]. Період
модернізму – це період буржуазної кризи, коли відбувалось засудження егоїзму правлячих класів і разом з тим культивувались особиста порядність, чесність, шляхетність [4, с. 532–533]. Йому характерне протистояння грубому матеріалізму,
духовному спустошенню, убогості.
В обраному дослідженням текстовому континуумі письменники розкривають культурно-історичні особливості переходу Вікторіанської епохи у період Першої світової війни, які сприяли зміні цінностей британської лінгвокультури, а
отже, зміні смислового наповнення лінгвокультурного концепту NOBILITY.
Британська картина світу кінця ХІХ – початку ХХ століть змальована у літературних творах Т. Гарді, Дж. Голсуорсі,
Д. Г. Лоуренса, І. Во та Р. Олдінгтона. Соціально-економічні та політичні події спочатку періоду правління королеви Вікторії, а потім періоду Першої світової війни стали рушійною силою до зображення дійсності письменниками і дозволили
висловити власну точки зору як представників британської суспільної думки на зміну однієї епохи іншою [6, с. 15].
Вербалізація смислового наповнення лінгвокультурного концепту NOBILITY у текстовому континуумі досліджуваних
творів неодмінно залежить від підбору засобів мовної реалізації авторами художніх творів для зображення культурно-соціальної дійсності на тлі історичних подій британського суспільства. Останні доробки у когнітивній лінгвістиці показали,
що концепт як ментальна одиниця, виражає ідеальну природу знака, а номінативне поле концепту відображає матеріальний його бік. Ім’я концепту є його ядром та одночасно тілом знака [1, с. 8]. У ядрі концентруються основні ознаки поля і
чим далі від ядра, тим віддаленіші ознаки з’являються у структурі вербального вираження концепту.
У роботі одиниці усіх сегментів номінативного поля: ядра, ближньої, дальньої і крайньої периферій утілюють функцію ціннісних та символьно-образних складників лінгвокультурного концепту.
Ціннісний складник лінгвокультурного концепту визначається свідомістю людини, бо остання має ціннісну характеристику (одна із властивостей свідомості). Так виражається ставлення представника окремої лінгвокультури (в нашому випадку британської) до навколишнього світу [10]. Він визначає та осмислює власні культурні цінності, які потім
експлікує у мові. Знаходження контекстуально-конотативних семантичних компонентів лексем-вербалізаторів концепту
NOBILITY спонукає до виділення образно-символьно-ціннісного складника лінгвокультурного концепту. Це сприяє визначенню ступеня валоративності тих чи інших культурних домінант (смислів чи концептів), які формують відповідний
тип культури, що підтримується в мові [5, с. 140–142].
Ціннісними характеристиками концепту NOBILITY вважаємо рівень позиції у суспільстві (перетин смислових ознак
обох концептів), наприклад, у додатковому компоненті значення: ‘Cтатус голови відомого роду’: As the head of the family,
the rest ought to come to me [HT Td’U, p. 87] або у: ‘Гордість за належність до шляхетної родини’: Mrs Crick congratulated
Tess on the shilly-shallying having at last come to an end, and said that directly she set eyes on Tess she divined that she was to
be the chosen one of somebody who was no common outdoor man; Tess had looked so superior as she walked across the barton
on that afternoon of her arrival; that she was of a good family she could have sworn [HT Td’U, p. 268]; соціальне походження;
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чистокровність нації; риси зовнішнього вигляду, поведінки; передача духовності молодшому поколінню; благородство,
визначене ім’ям роду та ін.
В окремих випадках відзначаємо негативну оцінку NOBILITY, що свідчить про значну кількість семантичних компонентів (особливо зі зміною епох). ‘Відчуття власності – основна ознака шляхетності’ превалює у лінгвокультурному дискурсі кінця ХІХ століття як одна із основних ознак цієї епохи: On hearing June’s name, she went hurriedly to her bedroom,
and taking two large bracelets from a red morocco case in a locked drawer, put them on her white wrists – for she possessed in a
remarkable degree that «sense of property», which as we know, is the touchstone of Forsyteism, and a foundation of good morality
[GJ FS. B. 1, p. 195]. «Власність» трактується автором як основний символ цього періоду.
Початок ХХ соліття знаменується появою нових ціннісних орієнтирів, що простежується в інших фрагментах: ‘Ознаки нового покоління у свободі моральних принципів’: The old notion of sexual fidelity must go,’ declared his enthusiastic
writer,’ and only from the golden sun-bath of divinely nude freedom can rise the glorious new race,’ etc., etc. [AR DH, p. 193],
‘Зміна шляхетності нації зі зміною епохи’ (маються на увазі манери, мораль, зовнішній вигляд, звички, мова): Morals had
changed, manners had changed, men had become monkeys twice-removed, God had become Mammon-Mammon so respectable as
to deceive himself. Sixty-four that favoured property, and had made the upper middle-class ; buttressed, chiseled, polished it, till
it was almost, indistinguishable in manners, morals, speech, appearance, habit and soul from the nobility [GJ FS. B. 2, p. 261] та
декількох інших.
Символьно-образний складник концепту NOBILITY також знаходимо у семантичному наповненні його номінантів,
виділених у досліджуваних текстах художньої літератури. До прикладу, семантичний компонент ‘Моральне обличчя суспільства в майбутньому’ показує, що зміна моральних й інтелектуальних цінностей є ознакою покращеного майбутнього
британського суспільства: It was probable that, in the lapse of ages, improved systems of moral and intellectual training would
appreciably, perhaps considerably, elevate the involuntary and even the unconscious instincts of human nature; but up to the
present day culture, as far as he could see, might be said to have affected only the mental epiderm of those lives which had been
brought under its influence [HT Td’U, p. 226].
ЛСП Вікторіанська епоха містить синтаксичну конструкцію, в якій реалізується латентна концептуальна ознака:
‘Представники шляхетної Англії’, в ній спостерігаємо порівняння членів сім’ї Форсайтів зі шляхетною Вікторіанською
Англією: James and the other eight children of ‘Superior Dosset’, of whom there are still five alive, may be said to have represented
Victorian England, with its principles of trade and individualism at five per cent and your money back – if you know what that
means [GJ FS. B. 2, p. 121] Символом Вікторіанства є «заможна сім’я», членам якої властивий хист до підприємництва.
Метафоричний образ «шляхетність / англійськість є чистокровність» реалізується у художньому текстовому континуумі через розширене значення номінанта pure-blooded ‘Чистокровність нації’: He was pure-bred in his Englishness, and even
if he would have killed to be vicious, he could not [ЛДГ АА, с. 58].
Виходячи зі здійсненого дослідження, можна дійти висновку про наявність різноманітного складу контекстуальних
конотацій, які підтверджують символьно-образний, ціннісний потенціал лінгвокультурного концепту NOBILITY, який має
вербальне представлення у контексті художніх текстів. Система мисленнєвих образів, яка закладена у ряді семантичних
компонентів вищезгаданих лексем та їхніх сполучень дозволяє виокремити усі складники концепту NOBILITY.
За допомогою обраних текстів британської художньої літератури на зламі ХІХ – ХХ століть уможливлюється розкриття культурної значимості та національної специфічності лінгвокультурного концепту NOBILITY через його семантичну
наповненість й мовну реалізацію.
Вербалізація смислового наповнення лінгвокультурного концепту NOBILITY у текстовому континуумі досліджуваних
творів неодмінно залежить від підбору засобів мовної реалізації авторами художніх творів для зображення культурносоціальної дійсності на тлі історичної еволюції британського суспільства, що спонукає до розширення діапазону творів
художнього континууму з тією ж метою.
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ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ ЯК ЗАСОБИ ІНТИМІЗАЦІЇ ЩОДЕННИКОВОГО ТЕКСТУ
(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУР)
Інтимізацію окреслено як систему різнорівневих мовних засобів, що сприяють ефекту безпосереднього спілкування автора і читача через текст. Виявлено основні лінгвальні механізми та засоби інтимізації тексту. Проаналізовано вживання особових займенників як способу репрезентації інтимізації в україно- та англомовному щоденниковому дискурсі.
Ключові слова: інтимізація, щоденник, діарист, читач, особові займенники.
PERSONAL PRONOUNS AS A MEANS OF DIARY TEXT INTIMIZATION (BASED ON THE MATERIAL OF
THE UKRAINIAN AND ENGLISH LINGUOCULTURES)
The article presents a communicative approach to the analysis of the notion of intimization in Ukrainian and English
diary discourse. Intimization has been outlined as a system of multi-level linguistic means creating the effect of direct and
friendly communication of the author and the reader through the text. In the diary discourse these means are also used to
shorten the narrative distance between the diarist and his implied addressee. The basic lingual mechanisms and means of
diary text intimization have been revealed.
The use of personal pronouns as a way of lingual representation of intimization in Ukrainian and English diary discourse
has been analyzed. Special emphasis has been laid upon the intimizing qualities of the pronouns of the I-st and the II-nd person
I, we, you and their combinations. These pronouns have been determined as a constant means of diary text intimization because they organize the communicative situation in a specific way: the reader, overcoming actual space-and-time restrictions,
becomes a virtual participant of the events described, a synchronous addressee of the diarist.
The perspective of the research has been determined. It consists in the need for in-depth study of personal pronouns as one
of the key means of intimization of ego-texts – a peculiar segment of each national linguoculture.
Key words: intimization, intimized text, diary discourse, diarist, (implied) reader, personal pronouns, author’s individual style.
ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ИНТИМИЗАЦИИ ДНЕВНИКОВОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР)
Интимизация рассмотрена как система разноуровневых языковых средств, способствующих эффекту непосредственного общения автора и читателя через текст. Выявлены основные лингвальные механизмы и средства интимизации текста. Проанализировано употребление личных местоимений как способа репрезентации интимизации
в украинско- и англоязычном дневниковом дискурсе.
Ключевые слова: интимизация, дневник, диарист, читатель, личные местоимения.

У лінгвістиці останніх років інтенсивно дискутують питання мовленнєвих кодів, одиниць і категорій мови в їх прагматичному, когнітивному та комунікативному вимірах. У межах останнього вивчають умови реалізації мовної системи
та функціонування її одиниць у конкретних актах спілкування, вибір і використання тих чи тих лінгвальних засобів учасниками комунікації залежно від застосовуваних комунікативних стратегій і тактик. Одна з таких стратегій – формування
довірливої, інтимної атмосфери «прямої бесіди через текст», тобто стратегія інтимізації комунікації. У межах її дослідження особливу увагу зосереджують на особистісних факторах адресата й адресанта, на способах і засобах їх вияву в
конкретному типі дискурсу, оскільки саме спілкування зазвичай є ускладненим і асинхронним.
Поняття інтимізації на сьогодні висвітлено достатньо ґрунтовно і різноаспектно – в контексті різних наукових парадигм: філософської (В. П. Руднєв), літературознавчої (М. М. Бахтін), культурологічної (Б. І. Шифрін), мовознавчої
(Л. А. Булаховський, Ю. А. Бельчиков, Г. Г. Почепцов, І. К. Білодід, С. П. Денисова, А. В. Корольова). Соціально-культурна значущість інтимізації як категоріальної ознаки різних типів комунікації детермінує не тільки постійну увагу
до засобів її лінгворепрезентації, а й неусталеність дослідницьких позицій у питаннях їх кваліфікації та інтерпретації
(Л. А. Булаховський, Ю. А. Бєльчиков, А. В. Корольова, А. Л. Палійчук та ін.). Водночас на тлі достатньо інтенсивних
лінгвістичних студій поза належною увагою дослідників поки що залишаються мовні засоби вираження інтимізації у
сфері еgo-текстів. Це підтверджує доцільність поглибленого вивчення феномену інтимізації в щоденниковому дискурсі,
простеження індивідуально-стильових особливостей у текстах – репрезентантах різних лінгвокультур.
Узагальнення дотичних до нашого аспекту дослідження положень теорії сучасної граматики, комунікативної лінгвістики,
стилістики, лінгвопрагматики дає підстави акцентувати кілька основних, на нашу думку, засобів репрезентації інтимізації
як функціонально-семантичної, комунікативно-прагматичної категорії, що репрезентує інформацію, актуалізує інтенції зближення комунікантів, моделювання тональності емоційного зближення (інтимності), поваги, приязні, симпатії тощо. До таких
зараховуємо засоби фонетико-синтаксичні (інтимізувальні інтонації), лексико-фразеологічні (власні назви, назви осіб за родинними стосунками у прямому й переносному значенні, фамільярна лексика, діалектні слова тощо), словотвірні (зменшенопестливі суфікси), граматичні – морфологічні й синтаксичні (частки, вигуки, модальні слова, дієслівні особові форми, слова
категорії стану, вставні слова й конструкції, риторичні, окличні й питальні речення) тощо. З-поміж останніх на особливу увагу
заслуговують еґоцентричні елементи мови, елементи на позначення еґо [див.: 3, с. 138–139], передусім – займенники.
Мета дослідження – простежити й охарактеризувати специфіку вживання особових займенників як одного з основних
засобів лінгвопсихологічного скорочення дистанції між автором і читачем та способів мовної репрезентації інтимізації в
українсько- та англомовному щоденниковому дискурсі.
У сучасному прагмакомунікативному дискурсцентричному мовознавстві займенники кваліфікують як одиниці з виразною лінгвопрагматичною семантикою, яка часто є визначальною для інтерпретації відповідного дискурсу чи його
фрагментів. Саме тому займенники часто вважають ключовими словами, ядерними елементами, «мовленнєвими фаворитами» (термін Н. Д. Арутюнової) еґо-текстів загалом і щоденникового дискурсу зокрема. Здатність займенника репрезентувати прагматичну інформацію пов’язана з тим, що це частина мови з найбільш абстрактним семантичним наповненням,
що зумовлює «розмитість» лексичного значення слів відповідного лексико-граматичного розряду. Серед інтимізувальних
займенників зазвичай виокремлюють особові займенники І та ІІ особи, які конкретизують, певним чином ідентифікують
особу, співвідносять її з визначеним комунікативним контекстом. Частотність їх уживання як засобів інтимізації тексту
«зумовлена однозначністю трактування, а також простою однолексемною структурою» [див.: 6, с. 141].
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Як відомо, значення особи при інтимізації дискурсу є складником категорії суб’єктивності. Особовий займенник я (І)
– спеціалізований засіб самовираження, самоактуалізації автора щоденника, що акцентує увагу на аспекті суб’єктивності,
порівн.: Коли б я мав діло з людьми певного мірила, я б приблизно знав, що маю з ними робити... Але коли я маю діло з
мілітарними ідіотами, тоді я зовсім безрадний [С., с. 96]; Я мушу ще багато, багато зробити. І тому я став трохи нахабним. Я стараюсь не звертати уваги на всі ці хатні і побутові прикрощі... Хай ненавидять, а я буду жити [Л., c. 31];
я невиправний романтик, наївна я людина… Раз я усвідомлюю свою наївність, значить ставлюсь критично. Значить, я
все ж таки не дурень. І я себе цим не заспокоюю [Л., c. 103]; я не маю сумніву в тому, що Володимир Русальський ще не
одного Б. та К. заткне в очкур [В., c. 752–69]; Я особисто займав нейтральне становище [В., c. 946-69]; я думаю, що п’єса
авторові не вдалася [В., c. 500–70]; I may never be happy, but tonight I am content [Р]; Yet I liked him too much, and I ripped
him out of my heart [Р]; If I didn’t think, I’d be much happier [Р]; But I am not omniscient. I have to live my life [Р]; I have too much
conscience injected in me to break customs; I can only lean enviously against the boundary and І hate, hate [Р] та ін. Наведені
фрагменти щоденників переконливо ілюструють еґоцентризм особового займенника я / I (про центральність особистості
мовця див.: 2, с. 113–114).
Автори щоденників для суб’єктивізації мови часто вживають метафоричне ми (we), що зазвичай «обростає» додатковими інтимізувальними смислами й функціями, зокрема, вводить гіпотетичного читача в описувану / зображувану в щоденниковому записі комунікативну ситуацію. Займенник ми (we) означує коло людей, до якого належать і автор щоденника, і потенційний читач, і в цьому разі передбачається їх ментальна близькість, спільність світогляду й ціннісних позицій,
що водночас апріорі дає підстави для протиставлення особам з іншими поглядами, які не входять в коло інклюзивного ми.
Також цей займенник передбачає певну інтимність зв’язку, що встановлюється між автором записів і читачем у процесі їх
віртуальної комунікації: Ми сьогодні вже не боїмося бути омалоросійщеними... бо ми пройшли вогонь, що те поняття
перетопив і очистив [В., c. 753-69]; ми маємо усвідомити свою ролю серед людства [В., c. 936–69]; Ми можемо бути
разом, бо ми мусимо бути разом, не дивлячись на всі наші «ідеології» [С., с. 139]; коли ми були самі собою,.. ми проявляли вийнятково багато безкомпромісовости [С., с. 94]; Україна в нас одна і ділитися нам не можна! [С., с. 39]; As we
become polished, so do we become hardened and guilty of accepting eating, sleeping, seeing, and hearing too easily and lazily.
We become blunt and callous and blissfully passive [Р]; with the record of images we have ingrained in our heads, all goes and is
nothing [Р]; we grow older and become aware of ourselves as individuals [Р].
На окрему увагу заслуговує максимальна актуалізація авторами щоденників універсальності, правдивості власних
тверджень за правилом тріади, що передбачає трикратне повторення паралельних конструкцій, зокрема трикратне повторення інклюзивного займенника ми (we) у структурах ампліфікації чи градації. Порівн.: Ми з вами все таки не змарнували… років, ми їх вижили і вижили… і, можливо, ми залишили по собі слід [С., с. 350]; ми перейшли цей етап історії...,
ми боремось, ми напружуємось, ми робимо визови і приймаємо визови [С., с. 176]; Ми оточені зо всіх боків ворожими
кордонами, ми відкриті для всіх вітрів інвазії, ми вибиті з колії й ритму політичних процесів, але …ми не лишень задержуємо за нами наше місце на плянеті, але й втримуємо балянс [С., с. 74]; What could we do with the Russian nation if
we bombed it to bits? How could we «rule» such a mass of foreign people..? How could we control them under our «democratic»
system [Р]. Таке «зрощення» Я автора із Я імпліцитного читача інклюзивним займенником ми (we) – стильова риса розглядуваних щоденникових записів, активний засіб інтимізації щоденникового тексту.
Характеризуючи внутрішньосистемну організацію особових займенників, дослідники слушно наголошують на тому,
що відношення, які існують між займенниковими формами однини, не переносяться автоматично в сферу множини [1, с.
128-129]. З огляду на поділ займенників І особи множини на інклюзивні (включають адресата) та ексклюзивні (не включають адресата), перехід однини в множину в мікросистемі особових займенників не може кваліфікуватися як проста
плюралізація. Виділяючи відповідні форми займенника ми, дослідники зазвичай звертають увагу на відсутність між я і ми
однозначних кореляцій, порівн.: не тільки ми, ви, я, але також інші могли про це думати [С., с. 97]; я та й усі ми спали
спокійно [Л., c. 124]; Я вже звик, всі ми тут у Харкові звикли [Л., c. 48]; Ми маємо такий скарб народної мудрості і фантазії, і я хочу ним поділитися [В., c. 933-69]; Now I am living on the edge. We all are on the brink [Р]; this is what we have to
learn to be part of a community: to respond blindly, unconsciously to electric sirens shrilling in the middle of night. I hate it. But
someday I have to learn – someday [Р]; How we need that security! How we need another soul to cling to … I need this, I need
someone to pour myself into [Р]. Така диференціація за особами при інтимізації викладу інформації надзвичайно важлива,
оскільки дає змогу автономізувати автора, суб’єктивізувати авторську мову.
Істотно інтимізує щоденникову оповідь поєднання в одному мікроконтексті особових займенників я (І) і ви (you) або ж
займенників ми (we) і ви (you). Таке поєднання авторського я з читацьким ви семантично дорівнює «ми разом, ми спільно»
і вербалізується у граматично різнотипних формулюваннях – я з вами… (з вами я…), ми з Вами.., нас із вами.., я на вашому
місці.., як і у Вас, у мене.., ми обоє тощо. Такі структури встановлюють і підтримують контакт з уявним читачем, а інтенція
інтимізації реалізується шляхом вказівки на спільні інтереси, родинні зв’язки, досвід, світогляд тощо. Порівн.: Я знав, що
ви мусіли. Так мусів би і я на вашому місці [Л., c. 28]; де б ми не були, а з вами я завжди пам’ятаю про Україну [В., c. 94270]; Два дні на тиждень вільні – це щастя для таких людей, як ми з Вами [В., c. 752–69]; Ми з Вами, здається, досить
себе знаємо [С., с. 288]; з’явилось багато вже інших людей, які… нас з Вами давно зоставили позаду [С., с. 274]; песимістичні думки, як і у Вас, у мене з’являються [С., с. 163]; Ми з вами все таки не змарнували тих дивних… років [С., с. 350];
I, to you, am lost in the gorgeous errors of flesh – you, to me, are blindly denying, in your spiritual monism… But we both have our
dreams [Р]; suddenly we are dancing, you and I, on the smooth shining linoleum [Р]. Варто відзначити, що специфічною рисою
займенника ІІ-ої особи в англійській мові є відсутність категорії числа, яка визначається числом іменника-субститута, на
який він вказує. Складність ідентифікації you зумовлена відсутністю формальних маркерів, проте нейтралізується шляхом
урахування лінгвального та екстралінгвального контекстів.
До знакових для мови аналізованих текстів інтемізем зараховуємо й конструкцію всі ми (we all), яка засвідчує ментальне ототожнення авторів щоденників не тільки з одиничним потенційним читачем, а й із значно ширшим мікросоціумом
– мовним, національним чи ін.: Дай, Боже великої, щасливої долі для свого народу – ми всі сподіваємось [В., c. 1383-71];
Всі ми, чужинці… [В., c. 620-69]; Всі ми представники слов’янських народів [В., c. 1074-69]; всі ми об’єднані однією долею – всі ми на чужині [В., c. 1075-69]; Тут всім нам нелегко [В., c. 107-70]; Старість, хвороба, чужина... Це те, що всіх
нас чекає [В., c. 956-70]; Всі ми годимось, що основна причина наших неспроможностей… наше політичне становище
[С., с. 12]; Всі ми однаково вигнані, однаково поневолені [С., с. 131]; всі ми… «молоді люди» повні енергії [С., с. 176]; we all
like to think we are important enough to need psychiatrists [Р]; We all are on the brink, and it takes a lot of nerve [Р]; We all live
in own dream-worlds [Р]; life is loneliness… despite the false grinning faces we all wear [Р]; We all in this world need something
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to cling to for a center of calm [Р].
Загальновідомо, що комунікативна інтепретація природи і функцій особових займенників передбачає наявність мінімум двох осіб відповідно до кількості ролей учасників комунікативного акту. Дейктичність семантики, носіями якої є ці
займенники у «живомовних» ситуаціях, у щоденникових текстах визначає необмеженість вибору адресата, що визначає їх
актуальність як універсального засобу інтимізації висловлення. Такі займенники, на думку О. В. Падучевої, часто є змінними орієнтирами мови, тобто такими прагматичними мовними одиницями, значення яких фіксується параметрами чинного комунікативного акту [5, с. 246]. Для вираження узагальненого адресата автори щоденників, як правило, вживають
особові займенники ІІ особи однини / множини ти / ви (you). Вони стають дієвим засобом інтимізації, коли узагальнення
набуває інклюзивного характеру: you might-have-been more of an «artist» than you are if you had been born into a family of
wealthy intellectuals [P]; while you dream and believe in Utopia, you will scratch & scrabble for your daily bread [P]; you can
never learn anything valid for truth, only momentary, transitory sayings that apply to you in your moment [P]; After something
happens to you, you go to write it down, and either you over dramatize it or underplay it… At any rate, you never write it quite the
way you want to [P]; Ви хочете стати літератором – ви можете бути ним, якщо почнете вчитися всього [В., c. 1172-71];
Приїжджаєте з континенту і відразу вас вражає факт, що звичаї, які вам вважалися за зовсім зрозумілі, та способи поведінки, в яких ви були виховані змалку, зовсім не годяться в британському товаристві… жінки здоровлять вас перші (очевидно, якщо вони з вами знайомі!)… Коли ви робите помилки в англійській мові, вас тут ніхто не поправляє [В., c. 1295-71].
Особові займенники ІІ особи однини / множини ти / ви (you) часто виконують у мові щоденників апелятивну функцію.
Вживаючи їх, діаристи звертаються до уявного чи конкретного адресата, залучають його до безпосередньої участі в описуваних подіях, інтимізуючи наратив: Ви ж знаєте, що на місто Фюрт… надлетіло кілька сотень «літаючих фортець»
[С., с. 28]; Ви знаєте, я думаю, що жадних амбіційно-кар’єрних міркувань у мене нема [С., с. 57]; Якби Ви знали як тепер,
особливо тепер, тут тяжко [В., c. 941-69]; Якби Ви нині прийшли до мене в лікарню, то застали б мене і все так, як півроку тому [В., c. 753-69]; Причина, як Ви знаєте, грошова реформа [В., c. 944-69]; What to do when you feel guilty for not
doing what they say, because, after all, they have gone out of their way to help you? [P].
Особові займенники ти / ви (you) у непрямих апеляціях до імпліцитного читача стають інструментами фокусування
уваги на важливих елементах щоденникової оповіді. За слушним спостереженням А. Л. Палійчук, «виконуючи функцію
непрямого звертання, вони скорочують наративну дистанцію між автором та читачем, створюють ілюзію безпосереднього
спілкування, таким чином сприяючи інтимізації наративу» [6, c. 85]. Отже, щоденникова комунікація передбачає не лише
«бесіду через текст», а й безпосередню віртуальну участь читача в описуваних подіях. Якщо ж автор щоденника подає
супровідну емоційну оцінку подій, контакт набуває особливої реалістичності: почуття приналежности до народу тут
дуже сильне, почуття, що ти вдома, просто захоплює! [Л., c. 139]; Якби Ви знали як тепер, особливо тепер, тут тяжко!
[В., c. 941-69]; Коли ти не заглянеш до сторінок цього наснажливого ентузіаста… ти не зрозумієш місійної сили нашого гнаного слова [С., с. 318]; I’m important. If you only get to know me, you will see how important I am [P].
Скорочення наративної дистанції, а отже й інтимізацію щоденникової оповіді, зумовлює поєднання читацького ви з
авторським я у зіставних конструкціях я, як і ви. Порівн.: Суджу, далебі, як і Ви, що це є нашим святим обов’язком народнім і конечністю письменників [С., с. 315]; You also, as I do to a certain extent, have a superiority complex [P].
Аналогічну контактовстановлювальну функцію виконують і похідні відмінкові форми займенників ви і ти – ваш і
твій (your): за вашим дозволом, ми дамо слово моєму вірному, щоденному другові нотатникові [С., с. 8]; хочу дозволити собі, звернути Вашу увaгy на слідуюче [С., с. 142]; Відкидайте її [думку – І. С.], коли вона не узгіднюється з вашим
єством [С., с. 207]; Добийтеся, щоб Вас всюди вилаяли і Ваш успіх забезпечений [В., c. 124-71]; Хай добрі ідеї приходять
у ваші голови і з-під вашого пера нехай виходить правда [В., c. 396-71]; успіх Вашої доброї справи буде залежати від
справжнього опертя на широкі кола громадськости [В., c. 1396-71]; Make your own style, don’t copy [P]; It is too lovely when
a profession pays for your bread and butter [P]; It’s much easier to be somebody else or nobody at all. Or to give your soul to God
like St. Therese [P]; What to do with your hate for your mother and all mother figures? [P]. Діалог між комунікантами пронизаний щирістю, особові займенники ти / ви та їх похідні форми проміналізуються на тлі емоційно актуалізованих ситуацій.
Досліджуючи вербалізатори наративного коду інтимізації, А. Л. Палійчук ті лінгвальні засоби, інтимізувальна ефективність яких залежить від особистості адресата, ситуації та контексту, називає пульсуючими, а засоби, які стабільно
виконують функцію інтимізації наративу, – постійними [див.: 6, с. 86]. Оперуючи цими термінами, визначаємо особові
займенники як постійні засоби інтимізації щоденникового тексту, оскільки вони організовують комунікативну ситуацію
так, що читач, долаючи реальні просторово-часові обмеження, стає безпосереднім віртуальним учасником описуваних
подій, синхронним адресатом автора щоденника.
Перспективу представленого у статті напряму діаріумологічних студій визначає необхідність поглибленого вивчення
особових займенників як одного з визначальних засобів інтимізації еgo-текстів, що становлять особливий сегмент кожної
національної лінгвокультури.
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УКРАЇНСЬКІ ЕРГОНІМИ В НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ПРЕСІ
У статті здійснюється аналіз відтворення ергонімів доби української незалежності в німецькомовній пресі.
Подається огляд теоретичних праць науковців, які досліджували ергоніми, розглядаються терміни «ергонім», «ергоніміка». На матеріалі газет та журналів Німеччини, Австрії, Швейцарії, Люксембургу наводяться приклади ергонімів доби української незалежності. Аналізується відтворення в німецькій мові українських назв партій, силових
структур та інших ергонімів.
Ключові слова: ергонім, ергоніміка, доба української незалежності, німецькомовна преса, відтворення.
Ukrainian ergonyms in German press
The article conducts the analysis of reproduction of ergonyms of the Ukrainian independence period in German press. It
conveys the observation of theoretical works dedicated to ergonyms as well as studies the terms «ergonym» and «ergonymics». The article provides examples of ergonyms of the Ukrainian independence period, which have appeared in newspapers
and magazines in Germany, Austria, Switzerland, and Luxemburg. It also includes the analyses of the Ukrainian names of
parties, power structures and other ergonyms and their reproduction into German. Ergonyms make up a serious representative layer of proper names in Ukrainian and foreign press, which highlights all kinds of situations in Ukraine in the period of
its independence. Their translation into German is conveyed by means of transcribing, transliteration, descriptive paraphrase,
combined renomination, descriptive translation etc. The transference of ergonyms written in the Cyrillic alphabet into the
Roman alphabet is usually done with the usage either of Ukrainian or Russian transcription, this double approach, as well the
absence of the unified one, result in appearance of orthographic doublets. Commentary writing is a justified means of ergonyms translation in cases it complements transcribing and helps readers to understand them better. The usage of additional
graphical means (such as inverted commas and brackets) does no influence the meaning of ergonyms or their presenting in
press. At the same time brackets help readers to comprehend the material with some unfamiliar information in it, and inverted
commas give prominence to ergonyms. Assimilation is a less popular and less justified method of translation of ergonyms, and
its usage leads to the loss of national flavour.
Key words: ergonym, ergonymics, the period of Ukrainian independence, German press, reproduction.
Украинские эргонимы в немецкоязычной прессе
В статье осуществляется анализ воспроизведения эргонимов периода украинской независимости в немецкоязычной прессе. Дается обзор теоретических работ ученых, исследовавших эргонимы, рассматриваются термины
«эргоним», «эргонимика». На материале газет и журналов Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурга приводятся примеры эргонимов периода украинской независимости. Анализируется воспроизведение украинских названий
партий, силовых структур и других эргонимов на немецкий язык.
Ключевые слова: эргоним, эргонимика, период украинской независимости, немецкоязычная пресса, воспроизведение.

Швидкий економічний, політичний та культурний розвиток будь-якого суспільства супроводжується появою нових
понять та їх фіксацією в мові. З часу встановлення української незалежності такі зміни спостерігаються ледь не у всіх
ланках функціонування нашої держави. З’являються імена нових освітніх закладів, промислових підприємств, торгових
закладів, банків, різного роду мистецьких закладів, кафе, фірм тощо. На політичній арені держави постають нові імена,
партії, блоки.
Особливі політичні зміни спостерігалися під час Помаранчевої революції, Революції гідності і продовжуються в час
проведення АТО. Нові назви, які виникають упродовж усіх цих процесів, інкрустують не тільки українські, але й зарубіжні засоби масової інформації. Як зазначає О.Карпенко, «коли пломеніла Помаранчева революція і гримів Майдан, на
Сході деякі політики почали розмови, скеровані на відмежування, аж до утворення автономної республіки. Серед пропонованих її гіпотетичних назв – «Південно-східна українська автономна республіка». Майдан одразу відповів саркастичною абревіатурою ПІСУАР» [7, c.4]. Пізніше виникають назви ДНР та ЛНР. Всі ці процеси аж ніяк не можуть обійти
засоби масової інформації, які є дзеркалом (іноді викривленим) усіх демократичних процесів у державі. Іноземні ЗМІ, у
тому числі преса, фіксують їх, намагаючись у зрозумілий спосіб донести до іншомовного реципієнта українські реалії.
Для цього використовуються можливі тлумачення в тексті, розгортання абревіатур тощо. Наприклад, «ДНР» – «Donezker
Volksrepublik»: «Mit aller Macht in Richtung Abspaltung Ostukraine: Millionen Wähler stimmen in einem Referendum über die
Gründung einer «Donezker Volksrepublik« ab» (Mannheimer Morgen, 12.05.2014, S. 3).
З розгортанням подій, пов’язаних із революційними процесами та виникненням конфлікту в Криму та на сході України, погіршення стосунків України з Росією у багатьох країн зростає зацікавлення нашою державою та її політичною
системою. Телебачення, інтернет, преса частіше підхоплюють нову інформацією про Україну, яка стосується перш за все
її політичних процесів. У ЗМІ з’являються досі не існуючі поняття, наприклад, «тітушки» (Tituschki).
Поява нових лексичних одиниць в українському ономастиконі, а також значної кількості власних назв спонукає науковців до нових лінгвістичних досліджень. До них належить також малодосліджена ланка в українському мовознавстві
– ергоніміка. «Якщо в цілому слов’янська ономастична термінологія є досить уніфікованою, то саме про ергоніми цього
сказати не можна» [7, c. 13]. На думку Н.Лєсовець, саме цей клас власних назв тривалий час не потрапляв у поле зору
лінгвістів [10, c. 2]. Зацікавлення ергонімікою пов’язане з тим, що «сьогодні в ергонімії спостерігаємо «номінаційний вибух», своєрідний «ергонімний бум» (Т. П. Романова, С. О. Шестакова)» [9, c. 2]. Як зазначає Юрій Горожанов, «ергонімія
– це найменш досліджена група лексики, вивчення якої розпочалося ще наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. ХХ ст., але
дотепер відсутнє єдине термінопозначення таких найменувань» [3].
Дослідженню ергонімів у цілому присвятили свої праці такі вчені: О.Карпенко («Структура індивідуального ергонімічного фрейму» та ін.), О. Белей («Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств Закарпатської
області»), Ю. Горожанов («Ергоніми відонімного походження в комунікативному просторі міста Луцька: структурносемантичні особливості»), І. Ільченко («Відонімні ергоніми м. Запоріжжя») та інші. Цю проблематику також висвітлює
в свої дисертації М. Цілина («Ергоніми м. Києва: структура, семантика, функціонування». Вона досліджує власні назви
ділових об’єднань людей столиці України). Н.Кутуза здійснює розвідку, скеровану на виявлення комплексу структурно-семантичних, функціональних та психолінгвістичних характеристик ергонімів і досліджує їх структурно-семантичні
моделі. Існує низка досліджень ергонімів, здійснених російськими науковцями, наприклад, Г. Старигіною, І. Кунгушевою,
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М. Бобровою та ін. Дослідження ергонімів доби української незалежності досі залишається актуальною і малодослідженою темою у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці.
Метою нашої статті є аналіз відтворення ергонімів доби української незалежності у німецькомовній пресі. До основних завдань статті належить огляд теоретичних праць науковців, які досліджували ергоніми, наведення прикладів ергонімів доби української незалежності із німецькомовної преси (газет та журналів Німеччини, Австрії, Швейцарії, Люксембургу) та аналіз способів їх відтворення.
У сучасних лінгвістичних дослідженнях існує низка визначень ергоніміки. Так, на думку С. Мартос, ергоніміка – це
«наука про назви різноманітних об’єднань людей у політичній, науковій, культурній, виробничій, торговельній, банківсько-фінансовій та інших сферах, зокрема й найменування установ, організацій, закладів, підприємств тощо» [12]. Ряд
вчених розглядають ергоніміку як науку, яка займається вивченням перш за все ділових об’єднань, а також інших організацій. Наприклад, за О.Сидоренко, «ергоніміка від ергонім (грец. έργο ≪діло, праця, діяльність≫ і όνομα ≪ім’я≫) – розділ
ономастики, який вивчає назви різних ділових об’єднань людей в політичній, науковій, культурній, виробничій, торговій,
банківсько-фінансовій, юридичній, спортивній та інших сферах, а також назви підприємств, організацій, установ, об’єктів
обслуговування і торгівлі» [14]. Термін ергонім використовується й іншими вченими для позначення ділових об’єднань
людей. Як зазначають А. Лозовой та І. Незванова, «ергонім – термін, закріплений Н. В. Подольською для позначення назв
ділового об’єднання людей, а ергонімія – для позначення всієї сукупності назв ділових об’єднань людей» [11]. О.Карпенко
вбачає ергоніми як «власні назви розмаїтих об’єднань людей, як вони шикуються в мозку індивіда» [7]. О.Белей виділяє такі
ергонімні класи: «власні назви виробничо-комерційних підприємств, власні назви політико-ідеологічних інституцій, державно-адміністративних установ, власні назви релігійних, мистецько-інтелектуальних клубів, товариств, об’єднань і т.п.»
[1, c. 2]. Як зазначає Ю. Дідур, «крім терміну ергонім різні дослідники для позначення об’єднань людей пропонували такі
терміни, як ергонізм, урбонім, урбанонім, ктематонім, фірмонім, ойкодомонім, мікротопонім» [4]. У нашому дослідженні
послуговуємося терміном ергонім і використовуємо його у цьому дослідженні для позначення об’єднань людей та організацій, які стосуються політичного життя країни, хоча розуміємо його як значно ширший термін, який позначає чимале коло
власних назв, які не заторкуються у нашій статті (маємо на увазі назви різних організацій людей: економічних, культурних
тощо). На сьогоднішній день існує низка класифікацій ергонімів, зафіксованих в опублікованих наукових дослідженнях.
О. Карпенко та Ю. Дідур здійснюють аналіз класифікацій ергонімів і власних назв у цілому. Опираючись на дослідження
стосовно «структурних класифікацій власне ергонімної пропріальної лексики», які існують на теперішній час, як зазначають вчені, «було виокремлено прості слова, складні слова, абревіатури різноманітних типів та словосполучення, (…) однокомпонентні та двокомпонентні структурні моделі, а також описові конструкції» та ін. [8, c. 157]. О. Карпенко та Ю. Дідур
поділяють ергоніми на «однокомпонентні, двокомпонентні та багатокомпонентні структури» [8, c. 158].
Відтворення ергонімів, як і власних назв у цілому, є однією з важливих проблем сучасної трансляторики. Ця проблема є
особливо актуальною в міжкультурній комунікації народів, які послуговуються різними абетками. Закордонні журналісти
та перекладачі не завжди можуть правильно відтворити іноземною мовою нові маловідомі ергоніми, які виникають у різних
державах. Проте, як зазначає О. Карпенко, «незнання більшості існуючих ергонімів не є ознакою невігластва» [7, c. 12].
Аналізуючи шпальти німецькомовних газет та журналів, доходимо висновку, що ергоніми – широко представлений
пласт серед власних назв в українській та іншомовній пресі, яка висвітлює ситуацію в Україні в час її незалежності. Мова
йде про назви політичних партій, силових структур тощо. Для їх відтворення використовуються транскрипція, транслітерація, коментар, дескриптивна перифраза, переклад, комбінована реномінація, описовий переклад. До основних підгруп
ергонімів, пов’язаних із політичними і перш за все революційними процесами в Україні належать:
1. Назви силових структур та угрупувань. Під час подій на майдані у 2013-2014 роках на шпальтах газет дедалі частіше з’являється назва підрозділу міліції особливого призначення «Беркут», відповідального за дотримання громадської
безпеки (на емблемі спецпідрозділу зображений беркут). Тодішній правлячий режим використовував цю силову структуру для протистояння демонстрантам.
У німецькомовній пресі назва підрозділу подається однокомпонентним ергонімом Berkut та похідними від нього
двокомпонентними ергонімами Berkut-Einheiten та Berkut-Spezialeinheit, Berkut-Kämpfer, які в більшості випадків слугують його тлумаченням. Для збереження назви із мови-джерела («беркут») та кращого розуміння реципієнтами ергоніма, автори статей часто використовують комбіновану реномінацію, дескриптивну перифразу тощо («Spezialeinheit Berkut
(«Steinadler»)», «Berkut-Spezialeinheit»): «Gestern griffen die gefürchteten Einheiten der Spezialeinheit Berkut («Steinadler») die
Demonstranten an» (Hamburger Morgenpost, 11.12.2013).
Слід зауважити, що ергонім «Беркут» в деяких випадках береться в лапки, а в інших – ні. Це стосується також перекладу, який зазвичай подається у дужках (Spezialeinheit Berkut («Steinadler»); Spezialeinheit Berkut (Steinadler)). Наприклад: «Die Opposition rüstet sich in Kiew mit Barrikaden aus Mülltonnen und Fahrzeugen – als Bollwerk gegen die starken
Uniformierten der Sondereinheit Berkut (Steinadler)» (Nürnberger Nachrichten, 10.12.2013, S. 3). У деяких випадках ергонім подається без перекладу: «Am frühen Samstagmorgen rückte jedoch die Spezialeinheit Berkut an» (Die Südostschweiz,
02.12.2013). Використання додаткових графічних засобів (у нашому випадку лапок та дужок) не впливає на зміст ергоніма. Зазвичай лапки допомагають читачеві зорієнтуватися у тому, що йдеться про щось «чуже».
Нерідко в пресі зустрічаємо уподібнення українських власних назв до німецьких. Так, для позначення силової
структури «Беркут» газета Die Südostschweiz у статті «Lage eskaliert: Kiewer Polizei rückt auf den Maidan vor» використовує «уподібнення»: «міліція», «міліціонери» подаються як «поліція» та «поліцейські»: «Vereinzelt marschierten zudem
Spezialpolizisten der Berkut-Einheiten auf die brennenden Barrikaden zu» (Die Südostschweiz, 19.02.2014). В українській мові
позначення «поліція» стосується тільки іноземних силових структур. Хоча новоутворені останнім часом підрозділи української поліції успішно замінюють у багатьох містах міліцію.
У газеті «Neue Zürcher Zeitung» знаходим поряд із ергонімом «Беркут» лексему «тітушки». Наприклад: «Der Terror
der «Berkut», der «Tituschki» und der Sniper bringt zunächst Angst» (Neue Zürcher Zeitung, 21.02.2014). Ергонім «тітушки»
відтворюється у німецькомовній пресі за допомогою транскрипції у двох графічних варіантах – Tituschki та Titushki (різниця у кореневих приголосних «sch» та «sh») – обидва варіанти походять від російської мови: замість характерного для української мови суфікса «ky» вживається притаманний російській мові суфікс «ki»), також подається коментар. Наприклад,
«muskelbepackte bezahlte Provokateure und Schläger» (Süddeutsche Zeitung, 15.03.2014). Ергонім Tituschki може вживатися в
дужках як приклад до коментаря і навпаки, перед коментарем. Наприклад: «Schlägertrupps, die inoffiziell, aber offensichtlich
im Auftrag der Polizei arbeiten (sogenannten Tituschki)» (Neue Zürcher Zeitung, 31.01.2014); «die sogenannten Tituschki, vom
Regime angeheuerte junge Leute, die äußerst gewaltbereit sind» (Die Tageszeitung, 22.02.2014).

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

282

Для позначення «зелених чоловічків» німецькомовна преса використовує як описовий переклад (die Männer in
Camouflage-Uniform), так і кальку «Grüne Männchen«.
2. Позначення назв партій. Для відтворення німецькою мовою назв українських партій використовується транскрипція, транслітерація, комбінована реномінація, дескриптивна перифраза, переклад: Präsidentenpartei Nascha Ukraina
(Unsere Ukraine), Swoboda (Allukrainische Vereinigung «Freiheit« (Wseukrajinske Objednannja «Swoboda«) Partei, Wahlblock
Bjut, die Partei der Regionen (PRU), der Rechte Sektor, Batkiwschtschyna/ Batkiwschtschyna («Vaterland«).
До розповсюджених коментарів належить «ukrainische Partei» або причетність тієї чи іншої партії до певного політика. Наприклад, «die von Witali Klitschko geleitete ukrainische Partei UDAR» (Galler Tagblatt, 14.07.2011). Акронім UDAR
зазвичай залишається незмінним, в окремих випадках піддається розшифруванню та перекладу. Наприклад: Partei Udar
(Schlag) (Braunschweiger Zeitung, 15.02.2013), die von Witali Klitschko geleitete ukrainische Partei UDAR (St. Galler Tagblatt,
14.07.2011), … der Partei Ukrainische Demokratische Allianz für Reformen (Udar) (Braunschweiger Zeitung, 17.02.2012).
3. Інші ергоніми. Для позначення героїв, які загинули на Майдані, в українській мові використовується ергонім «Небесна сотня». У німецькомовній пресі зафіксовано два способи його відтворення: 1) за допомогою комбінованої реномінації «Nebesna Sotnja», «himmlische Hundertschaft» (Neue Zürcher Zeitung; 22.04.2014); 2) за допомогою кальки: Himmlische
Hundertschaft (Süddeutsche Zeitung, 11.03.2014).
Отже, розглянувши шляхи відтворення ергонімів доби української незалежності в німецькомовній пресі (газети та
журнали Німеччини, Австрії, Швейцарії та Люксембургу) доходимо висновку, що для передачі українських ергонімів
доби незалежності у німецькомовній пресі використовуються такі способи як транскрипція, транслітерація, дескриптивна
перифраза, комбінована реномінація, описовий переклад та ін. Відсутність одностайного підходу до перенесення ергонімів із кирилиці на латиницю, а також різний підхід до перекодування ергонімів, що базується в одних випадках на українській, в інших випадках – на російській транскрипції, призводить до створення орфографічних дуплетів. Використання
коментаря є виправданим засобом доповнення до транскрипції, що допомагає читачу краще зорієнтуватися у розумінні
ергонімів. Використання додаткових графічних засобів – лапок чи дужок – не впливає на зміст ергонімів і їх подання у
пресі, хоча лапки зазвичай допомагають читачеві зорієнтуватися в тому, що йдеться про щось чуже. Уподібнення – менш
поширений і не завжди виправданий спосіб відтворення ергонімів, що призводить до втрати національної маркованості.
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УКРАЇНСЬКА ІМАЖОНІМІЯ ХХ–ХХІ ст.
Статтю присвячено вивченню структури і семантики власних назв на позначення творів українського образотворчого мистецтва ХХ–ХХІ ст. Розглянуто специфіку значення тезойменних імажонімів, типи синтаксичних
зв’язків двокомпонентних онімів, афористичність багаточленних назв картин М. Приймаченко.
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UKRAINIAN IMAZHONIMIYA XX–XXI ct.
The article is devoted to the study of proper names to describe works of Ukrainian art XX–XXI centuries. Structurally
they are one-component, two-component and polynomial. One-component names are presented with a full-blown word. The
semantics of titles focused mainly on the specifics depicted. Among these there tezoymenni onims, but despite such uniformity
in the title, a different picture is evident in the picture. Speech filling these propriatyvs is an example of the manifestation of
the deepening semantics own name through expansion of facilities nazvotvorennya.
Among the two-component names works of this genre most represented items works contractors components are combined communication – basically agreed. Attributive semantics of adjectives such titles focused on different aspects: time;
visual perception; place; age.
Two-component imazhonims contracting due to the type of control between the components are the names of two nouns,
one of which is in the nominative and another – in the ablative with a preposition iz sotsiatyv have mentioned, but no predicative trait, which usually find in the sentence. Another type of propriatyvs – the names of two nouns without preposition with
the generic subject or object.
Binomial onims with relations of obstavynny between the components are usually mentioned places. These names often
contain some kind of a name of a different type, usually astionim, at least – toponim, oronim and more.
Semantics binomial formations based on coordinated syntactic relations focused on the object image, which, according
to the structure two onims. Name founded on the principle of coordinated communication with an emphasis on the subjects
depicted. Two-component there onims type «Plant flowers» O. Yablonska formed like sentences and contain dynamic sign
which carrier is a verb, but devoid of inherent sentence intonatsiynost and predictive, as the name – lexical unit and therefore
takes only nominative function. Binomial is imazhonims two nominative sentences like «Wroclaw. Hall «A. Gavdzynskogo.
Policomponent names to describe paintings – propriatyvs with three or more components of a full-blown, decorated as complex
as a phrase or two sentences. Often these onims is aphoristic and rhyme, in particular in the names M. Pryimachenko paintings.
Consequently, Ukrainian imazhonimiya – very colorful in value and structure of the group names. So onims inherent
tezoymennist and multiplicity, the existence of different semantic and syntactic models construction.
Keywords: ideonims; artionims; imazhonims; tezoymenni onims.
УКРАИНСКАЯ ИМАЖОНИМИЯ ХХ-ХХI вв.
Статья посвящена изучению структуры и семантики наименований для обозначения произведений украинского
изобразительного искусства ХХ–ХХI вв. Рассмотрена специфика значения тезоименных имажонимов, типы синтаксических связей двухкомпонентных онимов, афористичность многочленных названий картин М. Приймаченко.
Ключевые слова: идеонимы; артионимы; имажонимы; тезоименные онимы.

З-посеред усього спектра української ономастичної лексики найменш дослідженим був і залишається такий розділ, як
ідеонімія. В сучасній лінгвістиці не помічаємо наукових розвідок з його підрозділу – артіонімів, котрі Н. В. Подольська
означує як власні назви творів образотворчого мистецтва [5, с. 38]. Однак інші вчені, зокрема М. М. Торчинський, до
артіонімів зараховують і назви фільмів, а також сценічних, музичних, хореографічних творів, адже музика, кіно – це теж
види мистецтва [8, с. 203]. Російська дослідниця О.А. Бурмистрова, присвятивши вивченню артіонімів своє дисертаційне
дослідження об’єктом вивчення обрала російські артіоніми і до них зарахувала ще й назви творів словесного мистецтва
[1]. Подальша наукова розвідка присвячена вивченню структури й семантики українських імажонімів ХХ–ХХІ ст. – сектору артіонімів на позначення «власних назв творів образотворчого мистецтва» [8, с. 203], зокрема живописних творів
(піктонімів [8, с. 204])
Українські імажоніми відзначалися своєю специфікою. За структурою вони були однокомпонентними, двокомпонентними та багаточленними. Однокомпонентні найменування представлено онімами з одного повнозначного слова. Семантика таких найменувань сконцентрована в основному на специфіці зображуваного. Наприклад, назви картин «Весна»
З. Зацепіної, «Весна» В. Чегодаря, «Літо» В.Єфименка, «Вечір» В. Зарецького. Однокомпонентні пропріативи розглянутої групи часто походять від флористичної лексики, об’єкти якої репрезентовані на картинах: «Маки» Л. Чичкана, «Троянди» М. Кокіна, «Квіти» Ю. Баланівського, «Соняшники» Л. Чернова, «Соняшник» А. Горської, «Півонії» В. Понікарова,
«Гладіолуси» С. Шаповалова; від живописної термінології: «Ню» З. Лєрман; «Ню», «Оголена» В. Хруща, «Композиція»
О. Лісовського, «Відображення» А. Ерделі, «Автопортрет» А. Туровського. Такі оніми можуть бути конкретними назвами осіб, предметів («Білизна» П. Сулименка, «Стожки» І. Беклемішевої, «Подруги» С. Коропчака, «Гончарі» В. Зарецького) чи абстрактними реаліями («Тиша» В. Сингаївського, «Тиша» О. Шовкуненка, «Роздуми» О. Соколова, «Роздуми» О. Ройтбурда, «Відпочинок» С. Сичова, «Подив» В. Маринюка). Є посеред цих назв відонімні утворення: «Гурзуф»
В. Цвєткової, «Щучинка» В. Непийпива. Семантика місця й часу сконцентрована у найменуваннях типу «На сонечку»
М. Максименка, «На свято» Є. Волобуєва, «На відпочинку» В. Чечеля, «На дачі» В. Ковтуна, котрі також вважаємо однокомпонентними, зважаючи на те, що у їх складі два слова, одне з яких повнозначне, а інше – службове, що, зрештою, й
формує локальне чи темпоральне значення.
Як бачимо, серед таких трапляються тезойменні оніми, проте незважаючи на таку однаковість в назві, очевидним є різне
зображення. Мовленнєве наповнення цих пропріативів є, на нашу думку, прикладом вияву поглиблення семантики власної
назви шляхом розширення об’єктів назвотворення. «Весна» у З. Зацепіної презентує настання цієї пори року в сільській
місцевості на фоні простих селянських хат, натомість «Весна» у В. Чегодаря – це понорамний розквіт природи побіля річки
і гористої місцевості, у М. Ткаченка – правдива передача весняного пробудження природи, яка досягається передусім засобами колориту. У лексико-семантичній системі, як зазначає В. Русанівський, виявляються діалектично взаємозалежні
явища, зумовлені невідповідністю між новими думками і наявними мовними засобами для їх вираження [6, с. 63], зокрема
прагнення слова до однозначності і розвиток у його семантичній структурі різних значень. Загальновідома картина С. Ботічеллі «Весна» (1492) – це вже інша проспекція власної назви. На ній зображена Венера в оточенні Грацій, а поряд – типовий
топос райського саду, де зображені квіти, яких дослідники нарахували 190 видів, цвітуть саме в період з березня до травня.
Однак це не є єдиною вказівкою на весну. Як зазначає німецький мистецтвознавець Абі Варбург, очевидним є філософське
заглиблення в образ весни як пори оновлення [11]. Метафоризація тут виступає засобом нової номінації, що ґрунтується на
міжпарадигматичних зв’язках слів і виступає в ономасіологічному аспекті як вживання одного слова замість іншого, яке
належить іншій лексико-семантичній парадигмі. Нова лексема містить спільну з первинною конотативну сему [2, с. 60].
Поглянемо на різне змістове наповнення назв живописних творів інших світових класиків. Картина «Весна» Едуарда
Мане – портрет паризької актриси Жанни Демарсі в квітчастому платку, що у властивому для імпресіоністів стилі втілював алегоричний образ весни, а у Клода Моне є декілька картин з такою назвою: на одній з них акцент зроблено на шалених поривах вітру, що нагинає дерева і траву; на іншій на фоні буяння квітів зображено молоду пару…
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Отже, бачимо, що властива власній назві індивідуалізація дещо нівелюється, коли йдеться про таку кількість однойменних найменувань. Разом із цим зникає функція диференціації тезойменних онімів, оскільки для ідентифікації об’єкта
необхідно ще якийсь ономастичний показник, особливо якщо йдеться про одного автора з однаковими назвами творів або
авторів з паронімічними прізвищами. Окрім цього, вищерозглянутий пропріатив концентрує в собі усі вияви розглянутої
раніше семантики, пов’язаної із цією порою року, а також можливі асоціації, таким чином формуючи певну концептосферу, що може мати не лише однокомпонентний вербальний вияв. Наприклад, назва полотна В.П. Жураковського «Весна.
Маки. Захоплення» оформлена як три номінативні речення, у яких і пора року, і об’єкт зображення, і враження. Створюючи такі найменування, автор, на нашу думку, полегшує процес тлумачення свого ідейного задуму.
Серед двокомпонентних назв творів цього жанру найбільше представлено найменувань творів, компоненти яких поєднані підрядним зв’язком – в основному узгодженням: П. Горобець «Місячний вечір», А. Стрєров «Квітучий Крим»,
А. Кашшай «Карпатський мотив», О. Заливаха «Широкі простори», Ф. Коновалюк «Осінній день», Ф. Семан «Гірський
пейзаж», М. Глущенко «Морські рефлекси», Е. Контратович «Квітучі Карпати», М. Максименко «Яблуневий цвіт»,
В. Єфименко «Зимовий день», М. Роботягов «Молоді кленочки», А. Сухоруких «Вечірнє сонце», І. Шутьєв «Висока вода»,
В. Чаус «Дитячі забави», А. Коцка «Вихідний день», В. Патик «Зимовий вітер», А. Ткаченко «Весняний натюрморт»,
О. Солодовников «Юний шахматист», Ю. Химич «Кам’янець-Подільська Єва», М. Глущенко «Французький мотив»,
С. Яровий «Гірський мотив», В. Афанасьєв «Весільна ніч», В. Пузирков «Сонячний ранок», С. Григор’єв «Білий кінь»,
М. Глущенко «Травневий сад», Л. Ястреб «Мальовнича Україна». Атрибутивна семантика у прикметниках таких найменувань концентрується на різних аспектах: часі (вечірній, весняний, зимовий, осінній, травневий, вихідний); зоровому
сприйманні (мальовничий, квітучий, сонячний, місячний, білий); місці (карпатський, гірський, французький, кам’янецьподільський); віці (дитячий, юний, молодий).
Двокомпонентні імажоніми з типом підрядного зв’язку керування між компонентами представлені назвами з двох
іменників, один з яких в називному, а інший – в орудному відмінку з прийменником із: О. Лопухов «Натюрморт із гітарою», Г. Хроменко «Дівчина з курчатами», В. Довгалевська «Натюрморт з тарілкою», І. Мельничук «Натюрморт
з півнем», К. Ломикін «Натюрморт з чашкою», О. Соколов «Натюрморт із гладіолусами», Г. Хижняк «Натюрморт з
трояндами» Ю. Коваленко «Хлопчик з биками», В. Непийпиво «Пейзаж з річкою», Ю. Плісс «Ню з кішкою». Такі оніми
мають соціативне значення, але без предикативної ознаки, яку виявляємо зазвичай у реченнях. Особливо частотним, як
бачимо, тут виступає жанровий показник натюрморт. Ще один тип таких пропріативів – назви з двох іменників без
прийменника з родовим суб’єкта чи об’єкта: С. Савченко «Відгомін світу», В. Сидорук «Панорама Карпат», М. Божий
«Портрет дружини», В. Ігнатов «Портрет музиканта», М. Глущенко «Букет троянд».
Двочленні імажоніми з обставинними відношеннями між компонентами мають, як правило, значення місця: К. Ломикін «Літо на дачі», В. Микита «Вечір у Карпатах», В. Литвиненко «Літо в Одесі», А. Пламеницький «Ранок у Ніжині»,
В. Толочко «Вечір у степу», О. Масик «М. Булгаков у Києві», М. Деяк «Парк біля Золотих Воріт», В. Цвєтвова «Квіти
на підвіконні», І. Штільман «Осінь у Седневі». Такі найменування часто у своєму складі мають власну назву іншого типу,
зазвичай астіонім, рідше – топонім, оронім тощо.
Семантика двочленних утворень на основі сурядних синтаксичних зв’язків зосереджена на об’єктах зображення, яких,
відповідно до структури оніма, два: «Квіти та яблука» М. Бортникова, «Скрипка та груші» В. Власова, «Тюльпани та ромашки» Л. Ходченка. Найменування утворено за принципом сурядного сполучення з акцентом на зображуваних предметах.
Двокомпонентними є й оніми типу «Сад квітне» П. Горобця чи «Саджаємо квіти» О. Яблонської, утворені подібно
до речень і містять динамічну ознаку, носієм якої стає дієслово, однак позбавлені властивої реченням інтонаційності та
предикативності, оскільки назва – лексична одиниця і тому виконує лише номінативну функцію. Двочленними можуть
бути піктоніми з двох номінативних речень типу «Вроцлав. Ратуша» А. Гавдзинського.
Багатокомпонетні назви на позначення творів живопису – досить строката група найменувань. Сюди входять пропріативи з трьома і більше повнозначними компонентами, оформленими як складні словосполучення, наприклад, «Село
Краснознаменка взимку» П. Мірошниченка, «Старушенція у світі міді та максі» В. Зарецького, «Білі квіти на зеленому
тлі» В. Чегодаря, або як два речення – «Ніка. До нових берегів» В. Власова.
Виявом особливого поетичного світу, вкладеного у багатокомпонентне найменування, є заримовані назви картин М.
Приймаченко. Підписи ці вражають своєю афористичністю, легко запам’ятовуються, неначе вкарбовуються у пам’ять:
«Три буслики у горосі живуть у нас і досі...», «Куріпочки пляшуть і хліб пашуть», «Собачка Ада не боїться гада», «Галочка літає, господаря шукає», «Ворон дві баби мав – обох обнімав», «Веснянки-роговички – веселії птички», «Мільярд років
пройшло, а таких мавп не було»... Є у Марії Оксентіївни композиції, що безпосередньо походять від народного лубочного
моралізування («Лежень ліг під яблунею, щоб яблуко само упало у рот, а воно його у лоб») і роботи, що неначе виникли під
враженням газетного репортажу(«Свинарка виростила тисячу сімдесят поросять»), і ніжні, ліричні твори («Галя свиней
у колгоспі годувала. Виростила поросят тисячу і сімдесят»).
Дослідження паремій загалом, на думку Н. Ковальської, торкається теорії категоризації [3, с. 413], яка «ґрунтується на
припущені, що здатність людини до категоризації пов’язана з її досвідом та уявою, особливостями сприйняття, культурою» [4, с.25], а також поняттям ментальних репрезентацій, «під якими розуміють умовні функціонально визначені структури свідомості та мислення людини, що відтворюють реальний світ у свідомості, втілюють знання про світ і почуття,
які він викликає, відображають стани свідомості та процеси мислення» [10, с. 214–215]. Таким чином процеси мислення і
свідомості репрезентовано у прислів’ях та приказках, які відтворюють ментальні характеристики етносу. У випадку назви
афористичного характеру маємо ще й особливості індивідуального світосприйняття, здатного до узагальнення якихось
нібито побутових реалій, однак у проекції своїй поданих як явища загальнонародні чи схожі до таких. Розуміння таких
когнітивних структур пов’язане із специфікою психіки окремої особистості, непересічний талант якої втілено не тільки у
живописному полотні, а і в його найменуванні.
Отже, українська імажонімія – досить строката за значенням і структурою група найменувань. Таким онімам властива
тезойменність і багатозначність, наявність різних семантико-синтаксичних моделей побудови.
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НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ»
В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ
У статті викладено результати дослідження національно-специфічних мовних одиниць, що вербалізують концепт «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі, встановлено їхні семантичні та структурні особливості.
Ключові слова: концепт, лінгвокультура, культурно-марковані лексичні одиниці, семантична деривація, метафоризація.
NATIONALLY SPECIFIC MEANS OF «ROAD TRANSPORT» CONCEPT VERBALIZATION IN BRITISH
LINGUISTIC CULTURE
Within the research of «Transport» super concept verbalization peculiarities in British and American linguistic culture,
this article focuses on the research of American nationally specific lexical units verbalizing «Water transport» concept, which
is viewed as one of the constituents of the above mentioned mental unit. Under nationally specific lexical units we understand
words, set collocations and idioms, verbalizing certain occurrences, which are peculiar for some culture and actualize its
values and mentality features. All the verbalizers of the concept are researched with a regard to linguistic conceptology with
the aim of their semantics analysis for further modeling of the mentioned concept and the determination of its place in the national world view. In the course of research, it has been found out that the concept core is represented by neutral not culturespecific lexical units, while already in the circumnuclear area some nationally specific verbalizers can be observed and their
number is growing with moving away from the concept core. The complex of lexical means representing the studied concept
can be viewed as an open field because, influenced by extra linguistic factors, it constantly absorbs more and more new lexemes. Moreover, structural peculiarities of the mentioned units are analyzed in the present research. The author carries out
the subdivision of verbalizers into thematic groups including geographical, ethnographical, artistic and sociopolitical ones.
Further research will include a similar analysis of the studied concept verbalization means in American linguistic culture for
their common and distinguishing features determination.
Key words: concept, linguistic culture, culture-specific lexical units, realia, semantic derivation, metaphorization.
НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВЕРБАЛИЗАТОРЫ КОНЦЕПТА «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ» В
АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
В статье изложены результаты исследования национально-специфических лексических единиц, вербализирующих концепт «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ», установлены их семантические и структурные особенности.
Ключевые слова: концепт, лингвокультура, культурно-маркированные лексические единицы, семантическая деривация, метафоризация.

У сучасній лінгвістиці приділяється особлива увага дослідженню національних концептосфер та їхній актуалізації
ресурсами мовних картин світу [5, с. 280]. Національні мовні картини світу, в свою чергу, характеризуються подвійною
природою, адже вони відображають матеріальний світ крізь призму свідомості й, в той же час, носії мови сприймають світове знання за допомогою рідної мови, її семантики і граматики, що визначає структуру мислення та поведінки [2, с. 401].
Лінгвокогнітивний підхід, який полягає в дослідженні лінгвоспецифічних концептів та національно-специфічних засобів
вербалізації загальнолюдських концептів для вивчення національної картини світу, допомагає реконструювати та упорядкувати відображену в мові цілісну систему уявлень, тобто концептосферу народу [3, с. 41–42]. Таким чином, дослідження
ціннісних орієнтирів та особливостей ментальності певної нації можливо здійснити крізь призму мови.
Актуальність обраної теми зумовлена недостатньою дослідженістю національно-специфічних одиниць мовної репрезентації концепту «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі, аналіз яких, у свою чергу, забезпечить
можливість встановити місце зазначеного концепту в концептосфері нації.
Об’єктом дослідження є лексичні одиниці, що актуалізують концепт «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі. Предметом наукової розвідки є структурні та семантичні особливості зазначених лексичних засобів, а також
екстралінгвістичні фактори, що впливають на їхнє утворення.
Матеріалом для дослідження слугував корпус лексичних одиниць, зібраний методом суцільної вибірки з друкованих
та електронних тлумачних, ідеографічних, тезаурусних, етимологічних, асоціативних словників, енциклопедичних й періодичних видань, а також довідників галузі транспорту та перевезень обсягом 20300 одиниць.
Мета дослідження – виявити структурні та семантичні особливості національно-специфічних засобів вербалізації концепту «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі.
Поставлена мета вимагає виконання наступних завдань:
– виявити національно-специфічні одиниці, що вербалізують досліджуваний концепт;
– встановити семантичні та структурні особливості зазначених одиниць;
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– визначити роль реалій в їхньому формуванні.
На думку Н. Д. Арутюнової, вплив культури на формування концептів у свідомості представників окремого етносу
або нації в цілому є беззаперечним, а своєрідним «посередником» між людиною та світом є культурний прошарок, тобто
традиції, фольклор, релігія, мистецтво, система цінностей певної спільноти [1, c. 3]. Науковці зауважують також зв’язок
концептів не тільки з індивідуальною, але й з загальнонародною свідомістю, та вказують на можливість утворення індивідуальної та національної мовних картин світу [5, с. 280].
Аналізуючи світ, людина членує його на концепти, тобто ментальні одиниці, які уособлюють усі її знання про все, що
її оточує, наслідуючи певні правила та уявлення про дійсність мовної та культурної спільноти, представником якої вона
є [13, р. 213–214]. Культурі кожного народу, в свою чергу, притаманні певні елементи, які не є типовими для інших культурних спільнот. Зазначені елементи є реаліями, та, як зазначає Г. Д. Томахін, виникають через існування специфічних
умов життя та оточення [6, с.8].
На думку Дж. Локка, у кожній мові є лексичні одиниці, які не мають еквівалентів в інших мовах, що зумовлено традиціями та укладом життя [10, р. 226]. Ця думка корелюється з ідеями В. Гумбольдта й Дж. Гердера, які підкреслювали, що
відмінність картин світу відображається засобами мови. Як зазначається у дослідженні М. П. Кочергана, такі засоби присутні у будь-якій мові та складають близько 6-7% від загальної кількості одиниць її словникового складу [4, р. 171–172].
Таким чином, реалії екстралінгвальної дійсності, які є характерними для певного етносу або національної спільноти, актуалізуючись лексичними засобами, сприяють появі у кожній мові лексем, значення яких частково або повністю відсутнє
в інших мовах, що свідчить про розбіжності між лінгвістично-понятійними кодами націй.
Для номінації зазначених вище лексичних одиниць у своєму дослідженні ми використовуємо терміни «етно-» та «національно специфічні», або «культурно-марковані мовні засоби», під якими розуміємо слова, сталі словосполучення,
прислів’я, приказки, що вербалізують певні явища, притаманні досліджуваній культурі, а також актуалізують цінності
певної національної спільноти та риси менталітету її представників.
До культурно-специфічних лексичних одиниць належать такі, що за своїми денотатами мають еквіваленти в інших
мовах, але не повністю збігаються з ними конотатами [8, p. 134–137], тобто емоційно-естетичні асоціації представників
різних мовних спільнот на такі одиниці мови будуть різними. Для ілюстрації зазначеного явища можемо навести приклад
англомовного словосполучення Mayflower Americans, першим компонентом якого є назва корабля, що привіз перших
англійських переселенців, або пілігримів, до Нового Світу, а другим – національна приналежність. Людиною, що не належить до американської лінгвокультури, наведене словосполучення розуміється просто як «перші переселенці». У той же
час, сучасні представники американської лінгвокультури, використовують зазначене словосполучення не тільки в історичному контексті, а саме, демонструють з його допомогою свою гордість та привілейований статус нащадка перших поселенців, протиставляючи себе новим мігрантам, або тим, чиї родини проживають у США тільки декілька поколінь. Окрім
того прямі нащадки перших пілігримів навіть утворюють спеціальні спільноти для спілкування, наприклад: Mayflower
Society, Mayflower Genealogy, Mayflower Descendants. Таким чином, для представників американської лінгвокультури наведене словосполучення має значно ширше значення й може вважатися культурно-специфічним.
Зазначені мовні засоби ми розглядаємо в межах лінгвістичної концептології, завданням якої є максимально повне дослідження семантики одиниць мови, що вербалізують досліджуваний концепт, з метою подальшого моделювання його
структури та місця в національній концептосфері. Сукупність засобів мовної репрезентації концепту «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі формує відкрите понятійне поле, адже під впливом екстралінгвальних факторів
воно постійно вбирає в себе нові лексеми, що запозичуються з інших мов, або є неологізмами власної мови.
Згідно з концепцією Ю. С. Степанова, щодо дослідження структури концепту, з метою виявлення центральних прототипічних лексичних одиниць, за допомогою яких актуалізується ядро та навколоядерна зона, досліджуваного нами
концепту американської лігвокультури, нами здійснено аналіз словникових дефініцій. Так, ядро концепту може бути репрезентовано словосполученням WATER TRANSPORT, що характеризується найбільшим ступенем абстрактності. Ядро,
в свою чергу, складається з таких концептуальних ознак, як: 1) засіб пересування: vessel, ship, boat, barge, towboat, steamer,
yacht, submarine, canoe, clipper, тощо; 2) інфраструктура: river, bay, haven, port, dock, marina, canal, та ін.; 3) учасник:
seaman, seafarer, sailor, mariner, crew, captain, boatswain, passenger, company, carrier, shipyard, shipbuilder тощо; 4) рух: to
ship, to sail, to charter, to freight, to navigate, тощо.
Навколоядерна зона досліджуваного концепту конституюється з таких компонентів, як: 1) посилання на простір руху
транспортного засобу або місце знаходження об’єкту інфраструктури, наприклад: inland waterways, offshore vessel, water
taxi, river port, sea port, тощо; 2) призначення транспортного засобу, об’єкту інфраструктури або організації: service vessel,
sailing vessel, seismic vessel, sightseeing ferry, cruise ship, amphibious assault ship, mine countermeasures ship, dock landing ship,
ballistic missile submarine, towing boat, patrol boat, harbor minesweeper, auxiliary repair dock, commercial harbor, fishing harbor,
international port, repair shipyard, coast guard service, shipment company, freight company, та ін.; 3) характеристика учасника
водних транспортних перевезень, наприклад: naval officer, seaman recruit, seaman apprentice, cabin-boy, able seaman тощо.
Слід зазначити, що вже серед засобів актуалізації навколоядерної зони досліджуваного концепту зустрічаються культурно-марковані лексичні одиниці. Прикладом чого є словосполучення, що номінує працівників інженерного підрозділу
флоту США, navy seabees, що первинно входило до периферійної зони, адже вживалося тільки суто як професійний жаргонізм, що виник як графічна альтерація від абревіатури CB (Construction Battalions), але поступово став офіційною назвою
посади. Тим не менш, зазначена лексична одиниця не тільки класифікує простір діє співробітників, але й є натяком на їх
працьовитість та здатність до командної роботи.
Периферія досліджуваного концепту містить елементи, що представлені в мові культурно-маркованими лексемами
(власні назви) та стилістично-забарвленим (сленгізми, жаргонізми, історизми) засобами, які є національно-специфічними,
або вживаються тільки певними прошарками американського суспільства як синоніми загальновживаної лексики. Так,
до національно-специфічних конституентів периферії можна віднести: 1) назви систем річок, заток, каналів, портів, наприклад: Intracoastal Waterway System, Okeechobee Waterway, Point Pleasant Canal, Lewes and Rehoboth Canal, Waccamaw
River, Wilmington River, Halifax River, Pensacola Bay, Perdido Bay, Manasquan Inlet, Salem Harbor, Southeast Missouri Port,
Port of Redwood City, та ін.; 2) власні назви учасників перевезення (компанії-виробника / перевізника / контролюючого
органу): Aker American Shipping, Hawkes Ocean Technologies, Derecktor Shipyards, Erie Shipbuilding LLC, Marinette Marine,
Northrop Grumman Ship Systems, Cal Yachts, The American Waterway Operators, Naval Safety Center тощо; 3) культурні заходи та заклади, наприклад: Battleship Memorial Park, Arkansas Inland Maritime Museum, US Navy SeaBee Museum, National
Liberty Ship Memorial, ONE Regatta, Clipper Around the World Yacht Race, Ronstan Bridge to Bridge, Sail For Hope та ін.;
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4) власні назви водних транспортних засобів, наприклад: Sally Ride, Burlington, Wichita, USS Warrior, Oasis, Freedom, Jewel
of the Seas, тощо.
Щодо стилістично забарвлених конституентів периферії, нами виявлено наступні вербалізатори: 1) жаргонні номінації водних транспортних засобів та їх частин, наприклад: сranky (від голландського krengd), що можна розтлумачити,
як хитке ненадійне судно; galley (утворене не від типу судна galley, а як неправильна вимова «gallery», як скорочення від
«gallery of bricks», на яких в минулому готувалася їжа на судах), корабельна кухня; head, як жаргонний замінник слова
lavatory, що пояснюється традиційним розміщенням останніх на носу корабля, тощо; 2) предмети побуту, одягу й аспекти
зовнішнього вигляду моряків та робітників галузі водних транспортних перевезень: crew cut – «стандартна зачіска для
членів екіпажу суден та робітників порту»; сup of Joe, фразера, яка позначає чашку кави (від імені міністра ВМФ США
Джозефа Деніелза, який заборонив вживання алкоголю на борту, після чого кава стала найміцнішим напоєм, дозволеним
для моряків); dungarees та dunnage (від хінді dungri), лексема, що номінує робу портових робітників, судових механіків,
прибиральників; old salt – моряк на пенсії; жартівливе прізвисько Limey, яке американські моряки дали британським колегам ще у 18 столітті через колір шкіри від браку вітаміну С, та вживають до сих пір, тощо; 3) звання та ранги, наприклад,
термін non-com вживається військовими моряками для позначення молодшого офіцерського складу, та є скорочення від
non-commissioned officer. Таким чином, периферія досліджуваного концепту переважно актуалізується культурно-маркованими вербалізаторами.
Щодо семантичних та структурних особливостей національно-специфічних вербалізаторів концепту «ВОДНИЙ
ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі, усі з них ми поділяємо на наступні тематичні групи: 1) географічні (природні та створені людиною об’єкти, що оточують людину, включаючи інфраструктурні); 2) етнографічні (предмети побуту, транспортні засоби, професії, інструменти та знаряддя); 3) культурні (обряди, святкування, культурні заклади та
заходи); 4) адміністративні (назви адміністративно-територіальних одиниць, служб, організацій). Слід зазначити, що з
досліджених нами 20300 лексичних одиниць, які актуалізують зазначений концепт, нами виявлено 1361 «культурну-забарвлену» лексему, що складає приблизно 6,7% від загальної кількості, з яких 1 % одиниць належать до тематичної групи
географічних, близько 3% – до етнографічних, 1,3 % лексики можна віднести до адміністративних, 1,4 % вербалізаторів
належать до групи культурних.
Під час аналізу тематичної групи «географічних» культурно-маркованих мовних одиниць, нами встановлено, що переважну більшість складають назви портів, наприклад: Port of Beaumont, Port of Memphis, Burns Waterway Harbor, Baton
Rouge, Two Harbors та ін. Серед знайдених нами прикладів більшість представлена словосполученнями типу N1 + of +
N2, де N1 це іменник «port» або «harbor», а N2 є топонімом та вказує на місце положення. Серед топонімів зустрічаються
лексеми германського (Cleveland (утворено від середньо-англійської «land of cliffs» на честь засновника Мозеса Клівленда
(Cleaveland) з невеликою графічною зміною); Portland від староанглійської Portlanda = «land surrounding a harbor» тощо),
романського (Detroit від французької détroit = «straits»; Cincinтati від латинської cincinnus = «curly hair» на честь римського
героя Люциуса Кінтуса Цинциннатуса (Lucius Quinctius Cincinnatus); San Juan (від іспанської на честь святого покровителя
міста) та ін.), кельтського (Toledo (від кельтської tol = «hill»), автохтонного індіанського (Kalama від індіанського calama
= «pretty maiden»; Chicago від індіанської мови салішан Seatlh на честь вождя та ін.) та австронезійського (Honolulu (від
гавайського hono = «port» + lulu = »calm»);) походження, що пояснюється історією країни та багатоетнічним населенням.
У декількох випадках у назвах портів спостерігається тавтологія, наприклад: Port of Port Arthur та Port of Port Lavaca,
за наявності у назві міста, де розташовано порт, самої лексеми «port». Окрім того, один з портів США названо на честь
видатної жінки політика Helen Delich Bentley Port of Baltimore, таким чином назву утворено за моделлю N1 + N2 + of + N3,
де N1 є антропонімом, N2 це іменник «port», а N3 є топонімом та вказує на місце положення.
Інша підгрупа досліджених нами офіційних назв портів має у своєму складі лише лексему топомнім, що співпадає із
назвою міста, наприклад, Baton Rouge, Pascagoula, Valdez та ін. Також виявлено так звані «узагальнюючі» назви, тобто
такі, що використовуються для конгломерації портів та баз ВМФ США та утворені способом семантичної деривації із застосуванням механізму метафоризації, наприклад: Hampton Roads, що об’єдyeє порти та якорні стоянки Чесапикської затоки США та, річок, які до неї впадають, включаючи порти Norfolk, Portsmouth, Newport-News, воено-морску базу Norfolk,
амфибійну базу Little Creak, а також порти Virginia Beach, Hampton, Yorktown, Jamestown, Williamsburg. З наведного списку портів видно, що Хемптон є лише одним з портів, що конситуюють Hampton Roads, назву якого утворено за аналогією
перехрестя декількох доріг.
До зазначеної тематичної групи також належить певна кількість назв річок та каналів, увздовж яких здійснюється навігація. Більшість номінативних одиниць за синтаксичною структурою належать до типу N1 + N1(а) + N2, де N1 (N1(а))
є географічною назвою, а N2 детермінує тип водоймища, як то river, lake, bay, sound, lagoon, canal. Серед прикладів зазначеної структури можна навести такі назви: Boca Ciega Bay, Bogue Sound, Cape Fear River, Cape Cod Canal та ін. Вони
є рефлексією мультінаціональності та різнобарвності культур, адже складаються з лексем германського, романського та
автохтонного індіанського походження.
У межах дослідженої нами тематичної групи «етнографічних» вербалізаторів концепту «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в
американській лінгвокультурі переважають назви водних транспортних засобів військового, торгівельного та цивільного
призначення, наприклад: USS Texas, USS Theodore Roosevelt, USS Typhoon, Harmony of the Seas, тощо. Cлід зазначати, що
зовсім різні тенденції спостерігаються у назвах транспортних засобів військового та цивільного призначення. Так, наприклад, усі назви, транспортних засобів ВМФ США можливо поділити на наступні семантичні підгрупи, починаючи з
найчисленішої за кількістю: 1) названі на честь видатної особистості, наприклад, USNS (United States Naval Ship) Henry
J. Kaiser, USNS Alan Shepard, USS (United States Ship) Winston S. Churchill, USS Theodore Roosevelt, USS Abraham Lincoln,
Canonchet, та ін.; 2) названі на честь міста, штату, або автохтонного племені, що мешкає або мешкало на цій території,
наприклад, USS Texas, USS Tennessee, USS Toledo, USS Vicksburg, USS Albuquerque, USNS Sioux, Menominee тощо; 3) названі на честь історичних подій, наприклад, USS Bataan (як пам’ять про військовий злочин Японців проти полонених
на півострові Батаан у 1942 році), USS Chancellorsville (на честь перемоги конфедератів у битві поблиз однойменного
містечка), USS Chosin (як нагадування про битву на Чосинському водосховищі під час Корейської війни), USS Boxer (на
честь однойменного судна, захопленого англійцями у 1812 році), USS Antietam (на честь битви поблизу однойменного
міста часів Громадянської війни) та ін.; 4) метафоризовані вербалізатори, що також можуть бути розділені на декілька
підгруп: а) антропоморфізми, тобто ті лексичні одиниці, що приписують транспортному засобу роль чи функцію людини, наприклад USS Champion, USS Chief, USS Devastator, USS Gladiator, USS Pioneer, USS Scout, USS Devastator, USS
Seawolf, USNS Warrior, USNS Safeguard, USNS Salvor; б) психологізми, тобто ті номінативні одиниці, що наділяють кора-
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бель рисами характеру, наприклад, USS Invincible, USNS Effective, USNS Able, USS Gravely, USS Dextrous, USS Ardent, USNS
Loyal, USNS Victorious, Defiant, Reliant; в) вербалізатори, що утворено способом семантичної деривації від назв природних
явищ, наприклад, вітру: USS Sirocco, USS Shamal, USS Whirlwind, USS Zephyr, USS Squall; катаклізмів: USS Typhoon, USNS
Tempest, USS Tornado; г) лексичні одиниці, що утворено способом семантичної деривації від назв зброї USS Firebolt, USS
Spearhead; д) символи американських цінностей, наприклад USS Freedom, USS Independence.
Назви деяких кораблів мають жартівливі еквіваленти, наприклад, судно USS Constitution також називають Old Ironsides
та Old Constitution, назва ракетного есмінця USS Stout має стилістично забарвлений синонім Bold Knight авіаносець USS
Cowpens, названий на честь битви за однойменне місто, має «прізвисько» The Mighty Moo, в якому представники американської лінгвокультури апелюють до зооніму, який входить до топоніму, а також підкреслюють значний розмір транспортного засобу.
Цікавим також є той факт, що близько 50% водних транспортних засобів військовго призначення є повторно номінованими, тобто за умови знищення одного з кораблів, назву отримує наступний виготовлений. Наприклад, 4 кораблі у
різні часи мали назву USS Helena, на виготовлення кожного корабля після знищення першого збиралися кошти, для чого
проводилися масштабні рекламні кампанії.
Щодо назв водних транспортних засобів громадського призначення, у номінціях кораблів деяких компаній присутня
назва самої компанії (Carnival Victory, Carnival Breeze, Carnival Magic) в той час як інші провайдери туристичних послуг
вважають за краще не «прив’язувати» свою назву до лайнерів. Назви водного транспорту таких компаній також поділяються на дві підгрупи: однотипні за структурою назви (Harmony оf the Seas, Oasis оf the Seas, Allure оf the Seas, Emerald
Princess, Golden Princess, Grand Princess) та лексичні одиниці, що не є підпорядкованими якомусь чіткому принципу.
Усі розглянуті нами назви круїзних лайнерів, екскурсійних транспортних засобів та паромів для пасажирских перевезень
семантично поділяються на декілька підгруп: 1) ті, що декларують відчуття свободи (Freedom of the Seas, Independence of
the Seas, Liberty of the Seas); 2) ті, що акцентують романтичність подорожі (Serenade оf the Seas, Enchantment of the Seas);
3) ті, що апелють до духу пригод (); 4) ті, що вказують на красу, розкіш та велич (Radiance of the Seas, Jewel of the Seas,
Brilliance of the Seas, Crown Princess, Diamond Princess, Carnival Splendor); 5) ті, що прославляють національні цінності та
символи (America, American Eagle, Independence, American Star, American Spirit, American Glory, Carnival Liberty, Carnival
Freedom); 6) ті, що вказують на функцію, або простір руху (Whitehaven Ferry, Staten Island Ferry, Queen of the Mississippi,
Queen of the West, Caribbean Princess, Island Princess, Sea Princess, Pacific Princess, Voyager, Navigator, Mariner оf the Seas,
Adventure of the Seas, Explorer of the Seas); 7) ті, що апелюють до емоцій подорожуючого та обіцяють святковість, захват,
казвоку подорож (Carnival Dream, Carnival Miracle, Carnival Magic, Carnival Sensation, Carnival Elation, Carnival Fantasy,
Carnival Ecstasy, Carnival Fascination, Carnival Inspiration).
До складу дослідженої нами тематичної групи культурно маркованих «етнографічних» вербалізаторів концепту
«ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі входять назви професій, пов’язаних з водним транспортом.
Більшість з зазначених лексичних одиниць представлено словосполученнями зі структурою N1 + N2, де N1 вказує на
функцію, а N2 детермінує ранг, наприклад, Seaman Recruit, Seaman Apprentice, Constructionman Recruit, Constructionman
Apprentice, Fireman Recruit, Fireman Apprentice, тощо. Цікавим є той факт, що працівники берегової охорони, що є екіпажами човнів охорони та літаків охорони, мають спільні назви: Airman Recruit, Airman Apprentice, Gunner Sergeant, що
пояснюється спільною приналежністю до одного департаменту. Наявні серед зазначених вербалізаторів і трикомпонентні
словосполучення зі структурою N1 + N2 + N3, наприклад, Chief Warrant Officer, Master Gunnery Sergeant, де N1 вказує на
ранг, N2 номінує функцію, а N3 детермінує звання.
Окрім того, досить розгалуженою є система стилістично забарвлених синонімів, що вживаються як професійні жаргонізми. Так, звання Master Gunnery Sergeant, також передається такою абревіатурою, як MGySgt, або, у неформальный бесіді,
словосполученнями «Master Guns» та «Master Gunny», й навіть просто «Gunny»; звання «Master Sergeant» у неформальній
бесіді заміняється на «Top» або «Sarge», неформальним звертання до моряка зі званням «Boatswain’s Mate» є «Boats», таким
чином спостерігаться тенденція до скорочення. Що ж до формального звертання, то традиційним для лінгвокультури США
є поєднання N1 + (N2), де N1 + (N2) є званням, а N3 прізвищем людини, наприклад, Master Sergeant Carter або Fireman Jones.
Серед вербалізаторів, що належать до культурно-мистецької тематичної групи, переважають назви музеїв, всі з яких
за структурою є 2 – 7 компонентними словосполученнями. При цьому, у певній кількості назв вказується призначення та
тип закладу, наприклад, Battleship Memorial Park, Navy SeaBee Museum, Navy Art Collection, Maritime & Yachting Museum,
Lighthouse Museum & Keepers Quarters Museum, в той час як в інших окрім призначення та типу також вказується місце
знаходження та перший елемент словосполучення прдеставлено топонімом, наприклад, Indian River Lifesaving Station
Museum, Key West Shipwreck Historeum Museum, Jacksonville Maritime Heritage Center, Daytona Maritime Museum, прикметником, що вказує на территоріальну приналежність, наприклад, National Navy UDT-SEAL Museum, National Museum of the
Marine Corps або антропонімом, що вказує на людину, або професія, якій присвячено музей: Jim Kirk Maritime Museum,
Mariners’ Museum, Waterman’s Museum. Окрім того, певна кількість назв музеєв є метафоричними, наприклад, Man in the
Sea Museum, Treasures of the Sea. Також, цікавими є так звані «спонукальні» назви, що закликають до відвідання музею,
наприклад, Discover Sea Shipwreck Museum.
Також до зазначеної тематичної групи національно-специфічних вербалізаторів досліджуваного концепту входять назви культурних подій, більшість з яких за структурою є 2 – 8 компонентними словосполученнями. Усі з них можливо
поділити на наступні підгрупи: 1) ті, що вказують на місце проведення та тип події (Сhicago Maritime Festival, The Sanford
Fall Regatta, Portsmouth Maritime Folk Festival), 2) ті, що вказують не тільки на місце, але й на час або частотність проведення (2015 Pacific Coast Championship, 22 North American Championship) 3) ті, що мають метафоричну назву (Sail For
Hope, Twilights, Indian Summer Splash, Boast the Coast Maritime Festival & Lighted Boat Parade). Окрім того, досить велика
кількість назв культурних подій демонструє багатоетнічність представників американської лінгвокультури, наприклад,
Atlanta Dragon Boat Festival, Regata del Sol Open Ocean Sailboat Race, NY Regata de la Independencia.
До соціо-політичної тематичної групи культурно-специфічних засобів вербалізації зазначеного концепту відноситься
велика кількість назв організацій, компаній та установ, що переважно представлені 2 – 5 компонентними словосполученнями, які в, свою чергу, вказують на призначення та територію дії, наприклад, United States Marine Corps, United States
Pacific Command, United States Merchant Marine, United States Maritime Administration, Overseas Shipholding Group, Middle
Atlantic Intercollegiate Sailing Association (MAISA), Intercollegiate Sailing Association (ICSA).
Таким чином, ядро досліджуваного концепту актуалізується у мові нейтральними одиницями, що не є національноспецифічними, в той час, як вже в приядерній зоні з’являється певна кількість культурно-детермінованих вербалізаторів,
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яка збільшується з віддаленням від ядра. Серед досліджених нами національно-специфічних одиниць, які вербалізують
концепт «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» в американській лінгвокультурі більшість представлена словосполученнями, одним з
елементів яких є топонім або антропонім. При цьому топоніми належать до германських, романських та автохтонних індіанських мов. Характерним для досліджуваних вербалізаторів є також утворення способом семантичної деривації з застосуванням механізму метафоризації. Слід також зазначити, що серед досліджених мовних одиниць присутня на стилістично
маркованих лексем, тобто таких, що належать до категорії сленгізмів та жаргонізмів, що є синонімами нейтральної лексики.
Перспективами подальшого дослідження є аналіз структурних та семантичних особливостей національно-специфічних вербалізаторів концепту «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ» у британській лінгвокультурі для подальшого аналізу спільних та
відмінних рис у мовній актуалізації зазначеного концепту представниками обох націй.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ БАЧВАНСЬКО-СРИМСЬКОГО ВАРІАНТА
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
Стаття подає відомості про бачвансько-сримський варіант української літературної мови. Подано аналіз бачвансько-сримської говірки, яка є варіантом української літературної мови.
Вказано навчальні заклади, які функціонують на території Югославії і підтримують розвиток української мови.
Ключові слова: бачвансько-сримська говірка, руська мова, лінгвістика, ідентифікація.
IDENTIFICATION OF BACHVANSKO – SRYMSKY VERSION OF UKRAINIAN LITERARY LANGUAGE
The article gives examples of Ukrainian language outside Ukraine.
The analysis bachvansko-srymsku dialect, which is a variant of Ukrainian language. Remembering scientists who have
studied bachvansko-srymsku dialect.
Bachvansko-srymsku dialect is a variant of Ukrainian language. It arose in connection with demographic processes.
Formed on the territory of Backa and Srym.
Yugoslav Rusyns preserved their traditions and language. Many loans held in various languages: Slovak, Hungarian,
German and others.
On the territory of Yugoslavia, there are institutions that support the development of the Ukrainian language.
Many researchers have shown that bachvansko-srymsku dialect is a variant of Ukrainian language.
The article provides information about bachvansko option srymskyy-Ukrainian literary language. The analysis
bachvansko-srymskoyi dialect, which is a variant of Ukrainian language.
Specified institutions that operate in the territory of Yugoslavia, and support the development of the Ukrainian language.
Key words: language, bachvansko-srymsku dialect, Russian Language, linguistics, Ukraine, Identification, analys, Backa,
Srym.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАЧВАНСКО-СРИМСКОГО ВАРИАНТА УКРАИНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Статья представляет сведения о бачванско-сримском варианте украинского литературного языка. Дан анализ
бачванско-сримского говора, который является вариантом украинского литературного языка.
Указано учебные заведения, которые функционируют на территории Югославии и поддерживают развитие
украинского языка.
Ключевые слова: бачванско-сримский говор, русская речь, лингвистика, идентификация.

У сучасних умовах вивчення історії бачвансько-сримського варіанта української літературної мови має особливе значення, адже, як відомо, у кін. ХХ – поч. ХХІ ст. на крайньому заході українських етнічних теренів з’явився антиукраїнський політичний рух так званих неорусинів, одним із стрижневих елементів їх політичної доктрини є намагання довести
окремішність так званої русинської мови, а точніше її словацького (лемківсько-пряшівського) та польського (лемківськогорлицького) варіантів. Бачвансько-сримський варіант української мови виник у результаті природної еволюції місцевих
говірок українських переселенців та за всілякого сприяння українських культурних діячів – В. Гнатюка, А. Шептицького і
був єдино можливим способом зберегти українську ідентичність представників найпершої української діаспори в умовах
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відірваності від українських земель. Лемківсько-пряшівський та лемківсько-горлицький варіанти русинської мови – результат політично вмотивованих зусиль антиукраїнських сил, спрямованих на дезінтеграцію українського етномовного
простору. Адже згадані варіанти так званої русинської мови постали як альтернатива українській літературній мові, яка з
більшим чи меншим успіхом функціонувала на теренах як Чехословаччини, так Польщі та була представлена у всій її стильовій різноманітності. Тому-то, попри термінологічну схожість, русинську мову (руски язик), або бачвансько-сримський
варіант української літературної мови та русинську мову, поширювану нині в Словаччині, Угорщині або Польщі не можна
ототожнювати, оскільки це абсолютно різні феномени.
У ХІХ столітті закарпатці визначили свою мову як частину руської, тобто української мови. Зокрема М. Лучкай у своїй
латиномовній «Граматиці…» зазначає, що «Unica Dialectus mansit absque Grammatica, et forte corruption, scilicet: Ruthenica,
aut Карпато-рускаѧ, quae praeter parvam Russiam, Poloniam, preacipue usu venit in Galicia, Lodomeria, Bukovina, et ab hinc
per latus meridionale montium Carpathicorum, seu superiorem Hungariam usque Scepusium, cujusque labii animae in Diaecesi
Munkatsiensi et Eperjesiensi, in parteque M. Varadinensi ad medium millionem numerantur». («Без граматики, а може, і без
сильного зіпсуття, залишилася єдина мова – руська або карпато-руска, яка вживається, крім Малоросії, Польщі, ще в Галичині, на Волині, на Буковині, і звідси через південний бік карпатських гір, або верхню Угорщину, по Спиш, нею говорить
кожен у мукачівському та пряшівському єпископстві, та у частині єпархії Орадя-Маре до пів мільйона осіб») [3, s. 8–9].
Те, що варіанти української літературної мови функціонують на територіях інших держав, де компактно проживають українці, як кодифікована мова, є наслідком бездієвості політичного ресурсу, зокрема пасивний зв’язок культурних
осередків України та українців Пряшівщини, Польщі, Румунії. Частково продовжує нав’язуватися думка деякими псевдо
науковцями про окремішність русинів від українського народу як самостійної нації.
Руски язик, як варіант української літературної мови активно функціонує на території Сербії, в автономному краї
Воєводина та частково у Хорватії. Згідно з даними перепису 2004 року, в Сербії проживає близько 15 тисяч осіб, які називають себе руснаками. Вони компактно проживають у селах Руський Керестур та Коцур. Їх говірка, яку вони називають
руска бешеда, походить з південно-лемківського діалекту української мови.
Бачвансько-руську говірку самі носії називають ще: руска бешеда, а її літературну форму – руски язик. Нею послуговуються 25 тисяч русинів (руснаків) Воєводина. Вони є нащадками українських емігрантів, які пресилились із Південнозахідної Лемківщини (18–19 ст.) і проживають у містах Новий Сад, Вербас, селах Коцур, Петровці, Руський Керестур,
Миклошевці, Беркасово та ін.
У середині 18 століття українці, які проживали на території сучасного Закарпаття та Східної Словаччини, у зв’язку із
соціально-економічними реформами австрійської імператриці Марії-Терезії, переселись до сербських сіл Керестур та Коцур. На чужині переселенці змогли зберегти свою мову, хоч і зазнали південнослов’янського впливу, зокрема – сербського. Як літературну русини Керестура та Коцура тривалий час використовували українську редакцію церковнослов’янської
мови з народнорозмовними вкрапленнями, яка функціонувала у той час й на території історичного Закарпаття.
Зазначимо, що той діалект, яким послуговуються українські переселенці, значно відрізняється від інших українських
говірок, адже на його структурі позначилися впливи суміжних мов – польської, словацької, а згодом і сербської.
Бачвансько-русинський діалект відрізняється від інших говірок української літературної мови, адже позначений значним впливом інших мов – польської та словацької, бо сформувався на основі перехідних українсько-словацьких діалектів
Південно-західної Лемківщини зі значними впливами сербської мови, а також угорської, польської та німецької мов. Іноді
бачвансько-сримський діалект кодифікують як «слов’янське есперанто»). Науковці відносять бачвансько-сримську говірку як до західнослов’янських, так і до східнослов’янських мов.
Ми вже згадували про те, що бачвансько-руський варіант української літературної мови є офіційною мовою у Воєводині. Нею ведуться програми телебачення та радіо, здійснюється навчання в початкових школах, гімназії та на кафедрі
русинської мови і літератури університету у Новому Саді. Протягом XX ст. у бачвансько-русинській мікромові сформувалися художній, публіцистичний, науковий та офіційно-діловий стилі, нею видається періодична преса – тижневик «Руске
слово», дитячий місячник «Заградка», молодіжний місячник «Мак», газета «Шветлосц», вісник «Studia Ruthenica».
У 1897 році Володимир Гнатюк провів тривалу фольклорну експедицію на Бачці. Записав та опубліковав тексти 430
народних пісень, 220 оповідань, численні анекдоти, а також народне весілля. Фольклорна експедиція
В. Гнатюка та подальша публікація фольклорних текстів з Бачки стала передумовою кодифікації місцевої бачванськосримської говірки та утвердження цієї говірки як специфічного варіанта української літературної мови, першу та успішну
спробу якої здійснив Г. Костельник у 1904 р.
Тривалий час русини-українці Югославії не мали літературного варіанта своєї мови, аж допоки відомий мовознавець,
філософ, священик та громадський діяч – Гавриїл Костельник у 1904 році видав збірку віршів «З мойого валала», яка дала
поштовх до функціонування русинської мови як варіанта української літературної мови. За словами Л. Белея, Гавриїл Костельник «заклав основи третього варіанта – бачвансько-сримсько-української літературної мови – руского язика» [1, с. 127].
У 1923 році Гавриїл Костельник видає «Грамматику бачваньско-рускей бешеди», в якій вперше були визначені норми
руского язика.
Г. Костельник як у своїх публіцистичних статтях, так і в наукових працях, зокрема в «Граматиці…» постійно наголошував на тісній спорідненості бачванської говірки та української мови, свою рідну говірку він беззастережно вважав
українською, хоч і вказував на значні польські та словацькі впливи. Зв’язок літературного варіанта мови бачванських
русинів-українців та української літературної мови Г. Костельник намагався продемонструвати використанням «українських» літер я, ю, є, ї, які передають м’якість попередніх приголосних н та л; вживанням м’якого знака, літери ґ.
Руски язик – це варіант української мови, а русини є частиною українського народу. Так склалося історично, що вони
проживають на різних територіях, але етнічно та духовно є спорідненими і вважають себе однією нацією – українцями. На
позначення руської мови зустрічаємо різноманітні номінації, зокрема рутенська, карпатська, карпатсько-русинська мови.
Ще в ХІХ столітті руська мова була визначеня як варіант української літературної мови. Зокрема М. Лучай у 1830 році у
своїй Граматиці зазначав, що закарпатці свою мову називають такими позначеннями, як : lingua ruthenica та lingua ruthena
– руська мова, lingua parvo-rissica – малоросійська мова.
Бачвансько-сримська мова є варіантом української літературної мови. Нею спілкуються переселенці Воєводина та
Хорватії із Пряшівщини та Закарпаття. Зрозуміло, що розмовна говірка суттєво відрізняється від інших говірок української мови, адже містить перехідні моменти із словацької та інших сусідніх мов.
Бачвансько-русинський варіант української мови сформувався на основі перехідних українсько-словацьких діалектів
Південно-західної Лемківщини. На цей варіант суттєво впливали інші мови, зокрема : сербська, угорська, німецька, польська.
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Варто зазначити, що бачвансько-русинський варіант української мови є однією з офіційних мов Воєводини. Цією
мовою можна почути теле- та радіопередачі, здійснюється навчання у початкових класах шкіл, гімназій. У Новому Саді
існує кафедра русинської мови у одному із ВУЗів. Цією мовою виходять періодичні видання, такі як : тижневик «Руске
слово», дитячий місячник «Заградка», молодіжний місячник «Мак», газета «Шветлосц», вісник «Studia Ruthenica». Попри
ці факти, за словами М. Мушинки, лінгвісти довго ігнорували русинську мову та літературу. «Основною причиною такого
ігнорування, – за словами М. Мушинки, – було те, що термін «руский», який у цій мові має точно окреслене значення,
важко перекласти на інші мови» [2, с. 157].
Необхідно звернути увагу на те, що до середини 19 століття, русини Воєводина використовували у церквах та школі
церковнослов’янську мову. Із другої половни 19 століття деякі церковні книги у Коцурі та Керестурі були написані розмовною мовою, тобто руською – варіантом української літературної мови. З 1897 року на території Воєводина починається активна дослідницька діяльність бачвано-сримського варіанта української літературної мови відомим мовознавцем,
етнографом, фольклористом – Володимиром Гнатюком, який проводить експедицію та записує твори руської бешеди.
У міжвоєнний період сформувалися два полярні погляди щодо руської мови переселенців на Балканах. Прихильники
однієї течії вважали, що руська мова є варіантом української літературної мови і повинна функціонувати на заселених землях як літературна мова. Інші ж тяжіли до течії панславізму. Зокрема вважали русинську мову як похідну від російської
мови і хотіли бачити своєю літературною мовою карпацько-русинський варіант або російську мову.
Важливим ідентифікатором бачванських русинів як українців, є те, що вони тісно співпрацювали із українцями Закарпаття у часи Карпатської України (1938 – 1939). Зокрема нащадок колишніх переселенців, єпископ Діонісій Няраді,
повернувся на батьківщину і був призначений Апостольським адміністратором Карпатської України. Також бачванські
русини зібрали чималу суму – 15 тис. динарів і передали їх для розбудови Карпатської України. Після ж трагедії 1939 року
на Красному полі (фашистська Угорщина окупувала території Карпатської України) багато діячів Карпатської України
знайшли прихисток в українців Бачки.
Нині літературна мова русинів-українців Бачки та Сриму визнана однією із офіційних мов Воєводини (Сербія). Як
офіційна мова вона використовується в осередках Руський Керестур, Коцур, Вербас, Жабаль, Кула, Бачка Тополя, Шид,
Новий Сад та ін.
Із 1949 року в місті Новий Сад функціонує русинська радіоредакція, яка передає інформаційні та музичні програми.
У 1975 році створена русинська телеорганізація «Новий Сад», яка транслює інформаційні, культурні та фольклорні
передачі. У Руському Керестурі діє гімназія, навчання в якій проводиться русинською мовою. У місті Новий Сад на філософському факультеті університету понад тридцять років функціонує Відділ русиністики.
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
У ХОДІ РОБОТИ З АУТЕНТИЧНИМИ ТЕКСТАМИ
У статті розглянуті деякі методичні компоненти, які допомагають розвивати комунікативну і когнітивну
компетенції студентів-іноземців. У міру переходу з одного рівня вивчення мови на наступний в рамках комунікативно-когнітивного підходу до вивчення російської/української мови як іноземної розвивається мовна особистість
студентів. При послідовній поетапній роботі з автентичними текстами удосконалюються комунікативні навички
студентів з одночасною задіяністю різних когнітивних механізмів.
Ключові слова: комунікативна компетенція, когнітивна компетенція, мовна особистість, когнітивний механізм, автентичний текст.
THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE AND COGNITIVE COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS
AT WORK WITH AUTHENTIC TEXTS
This paper deals with some methodological components, which help to develop the communicative and cognitive competence of foreign students. The language and speech skills of students are formed within the communicative-cognitive approach
in the Russian\Ukrainian languages teaching progressively with transferring from one language level to other one. While
working with the authentic text sequential and gradual, the communication skills of students are improved and developed with
the simultaneous integration of different cognitive mechanisms.
Key words: communicative competence, cognitive competence, linguistic personality, cognitive mechanism, authentic text.
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНО-КОГНИТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
ПРИ РАБОТЕ С АУТЕНТИЧНЫМИ ТЕКСТАМИ
В статье рассмотрены некоторые методические компоненты, которые помогают развивать коммуникативную и когнитивную компетенции студентов-иностранцев. По мере перехода с одного уровня изучения языка на следующий, в рамках коммуникативно-когнитивного подхода обучения русскому/украинскому языку как иностранному
развивается языковая личность студентов. При последовательной поэтапной работе с аутентичными текстами
совершенствуются коммуникативные навыки студентов с одновременной востребованностью различных когнитивных механизмов.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, когнитивная компетенция, языковая личность, когнитивный
механизм, аутентичный текст.

В настоящей статье рассматривается один из аспектов коммуникативно-когнитивного подхода к обучению русскому/
украинскому языку как иностранному на примере работы с аутентичным текстом. Данный подход апеллирует к коммуникативной и когнитивной парадигмам научного знания. Коммуникативная парадигма связана с овладением речевой компетенцией, когнитивная – с познанием. В русле данной проблематики работают такие ученые как Г. И. Богин, О. А. Жеглова, О. Н. Киян, Р. П. Мильруд, Д. Х. Хасанбаева, Е. Г. Шатова и другие. Коммуникативно-когнитивный подход – один
из новых подходов в обучении языку как иностранному, сопоставление методических компонентов и лингвистических
понятий является актуальным, так как методическая база в рамках данного подхода не достаточно исследована. Целью
статьи является описание методики работы с аутентичными текстами, что развивает речевую и когнитивную компетенции
студентов-иностранцев.
В настоящее время понятия «владение языком» и «владение коммуникативной компетенцией» представляют собой
синонимичные понятия, так как развитие коммуникативной компетенции подразумевает работу над формированием
четырех основных компонентов:
• грамматического компонента, а это знание грамматики, лексики и фонетики;
• прагматического компонента: подразумевает знание того, что сказать в определенной ситуации;
• стратегического компонента: знание, как сказать в различных обстоятельствах;
• социокультурного компонента, учитывающего культурологический фактор, знание этикета и др. [6, с. 31].
Коммуникативной деятельности в целом присущи такие черты, как информационный пробел, обратная связь, выбор
и аутентичность материалов.
Информационный пробел является необходимым условием осуществления коммуникации, однако нельзя считать
информационным пробелом пересказ текста, с которым работала группа студентов. Обратная связь предусматривает реакцию на воспринятое сообщение. Выбор проявляется в предпочтении одной из множества форм выражения того или
иного коммуникативного намерения. Аутентичность материалов может быть спорной для начального уровня владения
языком, но для дальнейшего освоения языка аутентичность необходима. Понимание аутентичных тестов своеобразный
показатель высокого уровня владения языком. Такие тексты обладают структурными, морфологическими и лексическими особенностями: «присутствует много местоимений, частиц, междометий, слов с эмоциональной окраской, словосочетаний, рассчитанных на возникновение ассоциативных связей, фразеологизмов, модных слов; и своеобразием синтаксиса: краткость и неразвернутость предложений, фрагментарность, наличие структурно-зависимых предложений,
употребленных самостоятельно. Также возможна недосказанность, обрыв начатого предложения, предпочтение отдается
простым предложениям» [4].
К основным принципам коммуникативного метода в соответствии с Е. И. Пассовым относятся:
1. Принцип индивидуализации обучения (считается основным принципом для создания мотивации).
2. Принцип функциональности (согласно этому принципу определяются функции говорения, чтения, аудирования и
письма как средства общения).
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3. Принцип новизны (формирует речевые навыки, развивает динамичность и продуктивность речевой компетенции)
4. Принцип речемыслительной активности (предполагает, что любой речевой материал (фраза, текст) имеет коммуникативную ценность, т. е. активно используется носителями языка в процессе общения)
5. Принцип ситуативности (предусматривает признание ситуации как базовой единицы организации процесса обучения иноязычному общению) [5, с. 41].
В методике преподавания иностранного языка сложилось двойственное определение метода: а) метод – направление
в обучении; б) метод – способ обучения аспектам языка или видам речевой деятельности. Следовательно, одно методическое направление может формироваться несколькими методами обучения иностранному языку, способствовать одновременному развитию различных компетенций. Так становлению коммуникативной и когнитивной компетенций способствует коммуникативно-когнитивный подход к изучению языка, как иностранного. По определению Е. С. Беляева
коммуникация – «творческий процесс, а не оперирование заранее приобретенными умениями и навыками» [5, с. 37],
поэтому выполнение в процессе общения разных коммуникативных задач связано с использованием когнитивных механизмов, так как речевые умения восходят к мыслительной и познавательной деятельности и связаны с определенными
эмоциями, волевыми усилиями.
При изучении иностранного языка, по мнению Д. Х. Хасанбаевой, востребованными являются следующие когнитивные
механизмы: когнитивно-целевые, коммуникативные, перцептивные, мнемические и когнитивная продуктивность [7].
Функционирование когнитивно-целевых механизмов связано с содержанием, условиями, формой изложения определенной системы знаний. Коммуникативные механизмы приходят в действие в ходе выполнения разнообразных заданий
и упражнений, которые активизируют речевую деятельность студентов. При этом мотивация к овладению определенных
умений и навыков повышается благодаря присутствию в структуре занятий игровых элементов, текстов с актуальной для
данной группы студентов тематикой, поэтических произведений. Перцептивные механизмы запускаются в момент восприятия учебного материала. Правильно организованная подготовка к изложению нового материала учитывает не только
цели учебной деятельности, но и установки личности, ее эмоциональное состояние, что напрямую связано с мнемоническими механизмами, а они в свою очередь связаны с памятью, с процессами, включающими приемы непроизвольного
и произвольного запоминания с целью свободного воспроизведения изученного материала, доведения до автоматизма
речевых действий [7]. Когнитивная продуктивность характеризуется соотношением результатов и целей запланированного вида работы.
В процессе обучения совершенствуются когнитивные механизмы, что приводит к прогрессу языковой личности студентов, к ее переходу с одного уровня развития на другой, более высокий. Описанная Г. И. Богиным лингводидактическая
модель языковой личности в аспекте дискурсивного пространства фиксирует пять уровней развития языковой личности. Первые три уровня напрямую соотносятся с психофизиологическим развитием человека с 5 до 16 лет. Следующие
два уровня развития языковой личности, по мнению исследователя, не зависят от возраста и связаны с формированием
культуры общения. Так четвёртый уровень (уровень адекватного выбора) включает «достижения и недостатки в производстве или синтетическом восприятии целого текста со всем сложнейшим комплексом как присущих ему средств
коммуникации предметного содержания, так и присущих ему средств выражения духовного содержания личности самого
коммуниканта» [1]. Поднявшись на пятый уровень (уровень адекватного синтеза), личность развивает способность добиваться таких речевых эффектов, при которых текст становится «содержательной формой» – своеобразной единицей,
оптимально передающая смысловую структуру сообщения, что сравнимо с соотношением формы и содержания произведений художественной литературы.
Переход с одного уровня владения языком на более высокий, а, следовательно, и развитие языковой личности, связаны
со следующими категориями: логическая правильность построения высказывания, грамматическая правильность реализации высказывания, скорость реализации высказывания, вариативность языковых средств при выражении одного и того же
смысла, языковая интуиция, выбор стиля и др.
Развитию когнитивной компетенции способствует создание на занятиях проблемных ситуаций, которые характеризуются наличием препятствия, определёнными сложностями в поисках решения или необходимостью выбора одного из нескольких решений, столкновением различных точек зрения с обязательным условием их доказательства, информационным
пробелом. Создание проблемной ситуации преследует цель к выяснению и поиску оптимального варианта, а поиск решения является когнитивным процессом.
Известно, что работа с текстом в иностранной аудитории дает широкие возможности для развития различных компетенций, становления языковой личности, увеличения информационного потенциала, вовлечения в социокультурную
сферу изучаемого языка, приближения к реальным условиям употребления языка, расширения лексического запаса и
т.д. Работая с аутентичными текстами, студенты учатся понимать, что слова существуют не изолированно, а включены в
сложную систему лексико-семантических отношений.
Изучение аутентичного текста можно условно разделить на три этапа: предтекстовый, текстовый, послетекстовый.
На первом этапе происходит формирование мотивации к текстовой части работы, идентификация текста, снимаются лексические и грамматические сложности. Для этого студентам предлагается выполнить ряд предтекстовых заданий,
студенты работают со словарем.
На втором этапе происходит ознакомление с текстом, студенты работают с его элементами. Они выделяют незнакомые
единицы текста и поясняют их с помощью уже известных им, что помогает лучше понять смысл текста.
На послетекстовом этапе студенты тренируются в употреблении новых лексических единиц и грамматических явлений, им предлагается ответить на вопросы по содержанию текста или составить собственные вопросы. Можно предложить студентам творческие задания, ролевые ситуативные игры. Интересными с точки зрения активизации мыслительной
деятельности и усвоения информации являются коммуникативные задания, предлагающие дать характеристику действующим лицам, выразить свое отношение к ним и к описываемым событиям, определить позицию автора, рассказать
о личном опыте, который бы соотносился с текстовой ситуацией и др. Стимулировать работу можно при помощи так
называемых «активных слов», которые привлекают внимание коммуникантов своей эмоциональностью и динамизмом. К
ним относят глаголы, наречия и причастия.
Коммуникативно-когнитивный подход является современным подходом к изучению иностранного языка. Данный
подход позволяет решать ряд проблем, связанных с развитием языковой личности, с переходом ее с одного уровня развития на другой. Методические нюансы и инструментарий в рамках данного подхода развивают у студентов-иностранцев
коммуникативную и когнитивную компетенции, что имеет прикладную ценность. Одной из единиц методического ин-
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струментария является работа с аутентичными текстами. В статье рассмотрены этапы работы с аутентичными текстами,
широкими возможностями для развития когнитивной компетенции обладает послетекстовый этап работы.
Дальнейшее развитие нашей работы мы видим в исследовании и детальном описании всего методического инструментария в рамках коммуникативно-когнитивного подхода к изучению русского/украинского языка как иностранного.
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З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Сучасна система вищої освіти потребує змін в своїй організації з метою підвищення якості скніти. З цього приводу було проведено ряд досліджень, в результаті яких виявилося що найбільш ефективною є кредитно-модульна
система навчання, яка с основою для модульно-рейтингової системи.
В основі модульно-рейтингової системи навчання та оцінювання лежить поділ матеріалу, що викладається, на
так звані блоки модулі, які є рівними або пропорційними за своїм розміром. В межах кожного блоку використовується рейтингова система оцінювання, що є прекрасним стимулюючим фактором.
Модульно-рейтингова система навчання висуває певні вимоги до розробки критеріїв оцінювання знань, умінь і
навичок студентів на кожному рівні навчання, орієнтуючи їх у складній системі організації навчально-виховного
процесу і стимулюючи професійний розвиток.
Ключові слова: диференціюючі оцінки, модульно-рейтингова система, саморозвиваюча система, контроль, механізм виявлення, аудіювання.
EXPERIENCE OF TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES
The modern system of higher education needs the changes in the organization with the purpose of upgrading education.
On that score was conducted row of researches, which it appeared as a result of, that-the credit-module departmental teaching which is a basis for the module-rating system is the most effective.
In the basis of the module-rating departmental teaching and evaluation the division of material lies on the. so-called
blocks modules which are.even or proportional on the size. Within the limits of every block the rating system of evaluation is
used, that is a wonderful stimulant factor.
The module-rating system pulls out the definite requirements to development of criteria of evaluation of knowledge, abilities and skills of students at every level of teaching, orienting them in the system of organization of this process and stimulating
professional development.
Keywords: differentiating evaluation module-rating system, control, detection engine, listening.
Из опыта организации системы обучения иностранного языка
Современная система высшего образования нуждается в изменениях в своей организации с целью повышения
качества образования. На этот счет было проведено ряд исследований, в результате которых оказалось, что наиболее эффективной является кредитно-модульная система обучения, которая является основой для модулъно-рейтинговой системы.
В основе модульно-рейтинговой системы обучения и оценивания ежит деление материала на так называемые
блоки модули, которые являются ровными или пропорциональными по своему размеру. В пределах каждого блока
используется рейтинговая система оценивания, что является прекрасным стимулирующим фактором.
Модульно-рейтинговая система выдвигает определенные требования к разработке критериев оценивания знаний, умений и навыков студентов на каждом уровне обучения, ориентируя их в сложной системе организации учебно-воспитательного процесса и стимулируя профессиональное развитие.
Ключевые слова: дифференцирующие оценки, модульно-рейтинговая система, саморазвивающаяся система,
контроль, механизм выявления, аудирование.

Приєднання України до Болонської декларації прискорило процес інтеграції вітчизняної системи вищої освіти до
загальноєвропейських вимог. Формування Європейського простору вищої освіти як передумови до широкого обміну на
ринку праці та освітніх послуг, зміцнення інтелектуального та культурного потенціалу України стимулювала запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на І курсі в ГДПІГМ в 2009-20015 н. р.
Положення нової системи були розроблені з урахуванням основних вимог Європейської кредитно-модульної системи
і передбачають її поступовий розвиток зі збереженням кращих надбань та традицій викладання іноземних мов у навчальному закладі.
Згідно з системою студенти І курсу засвоювали зміст навчального матеріалу в межах семестру логічно завершеними
частинами-модулями. Для психолого-педагогічного забезпечення модульної системи були складені Модульні навчальні
програми і модульне планування вивчення дисципліни «Практичний курс англійської мови». В Межах одного семестру
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студенти вивчають чотири-п’ять змістових модулів, тобто один заліковий модуль за семестр, відповідно вісім-десять
змістових модулів за навчальний рік і два залікових модулі.
В межах кожного змістового модуля студент виконує різні види навчальної роботи, але оцінюється шість основних
аспектів. Ці аспекти були визначені відповідно до вимог щодо підготовки фахівців з іноземної мови, тобто за національними галузевими стандартами вищої освіти, які отримали назву «контрольні точки». Таким чином, у кожному змістовому
модулі було визначено шість контрольних точок. Перша -читання. Вільне та правильне у звуковому та інтонаційному відношенні читання вголос підготовленого тексту; друга – переказ змісту прочитаного тексту, використовуючи такі розмовні
форми, як: опис або розповідь; третя – аудіювання. Нормативно, чітко артикульованою мовою середнього темпу прочитати напам’ять представлену інформацію в таких типах текстів, як: короткі оповідання чи діалоги в пред’явленні носіїв
мови. Четверте – письмове мовлення. Вміти написати такі види текстів, як: особисті листи (запрошення, листи-подяки,
пояснення); короткі записки; прості інструкції; короткі біографії. П’ята – контроль граматичного матеріалу, як-от: виконання граматичних диктантів або тестів; обговорення теоретичного матеріалу з теми. Шоста -говоріння. Вміти робити короткі підсумкові повідомлення, використовуючи основний лексико-граматичний матеріал з теми з елементами роздумів.
Послідовність і вибір контрольних точок надає студенту можливість наприкінці курсу навчання володіти достатнім
лексичним запасом для здійснення звичайних трансакцій у межах тематики ситуативного спілкування іноземною мовою,
пов’язаними з формуванням соціокультурної компетенції, як-от повсякденне життя, умови життя; міжособистісні стосунки; норми поведінки, здатність використовувати різні стратегії для контакту з представниками інших культур.
Оцінювання кожної контрольної точки здійснюється відповідною кількістю балів. Наприклад: усна відповідь – від 55
балів – до 100; відповідно за п’ятибальною шкалою: 55 балів – «незадовільно»; 60 балів – «трійка з мінусом»; 65 балів –
«задовільно»; 70 балів – «трійка з плюсом»; 75 балів «четвірка з мінусом»; 80 балів – «четвірка»; 85 балів – «четвірка з
плюсом»; 90 балів – «п’ятірка з мінусом»: 95 балів – «п’ятірка»; 100 балів – «п’ятірка з плюсом». Така система оцінювання
усної відповіді надає можливість урахувати усі особливості відповіді студента. Кожен модуль завершується модульною
контрольною роботою, спрямованою на закріплення знань та умінь студента певного лексичного та граматичного матеріалу. Частина контрольних робіт складена як тестові завдання (до десяти завдань у кожній роботі з максимальною кількістю балів – 100); або диктант (який оцінюється максимально в 30 балів) та лексико-граматичного перекладу речень (або
міні-ситуацій) з рідної мови англійською з максимальною кількістю балів 70.
Сумарна оцінка за семестровий контроль визначається як середнє арифметичне від суми оцінок (з урахуванням вагового коефіцієнту кожного контрольного заходу) за контрольні точки та підсумкові контрольні роботи змістових модулів,
підсумкової контрольної роботи залікового модулю. Семестровий контроль (екзамен) оцінюється за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», а залік – за двобальною шкалою («зараховано», «не зараховано»)
у національній шкалі та стобальною системою у школі ECTS.
Студент може отримати заохочувальний бал (5-20) за старанність, за своєчасність виконання обов’язкових завдань,
або творче відношення до конкретних видів робіт: студентські письмові проекти, виготовлення наочності в рамках формування професійних умінь, тощо.
За результатами вивчення дисципліни протягом семестру студент може отримати максимальну кількість балів – 100.
Запровадження кредитно-модульної системи передбачає збільшення частки самостійної роботи студентів, але на І
курсі таке збільшення має поступовий характер і на початку навчання навички самостійної роботи формуються у студентів під керівництвом викладача.
Аналізуючи перші результати експерименту, зазначимо, що введення кредитно-модульної системи оцінювання знань
студентів, яка б відповідала європейській системі ECTS, хоч і викликала певні труднощі, стимулює навчальну, творчу
активність студентів, спонукає на оновлення змісту навчання, на пошуки більш ефективних форм для забезпечення підготовки спеціалістів високої кваліфікації, прискорення адаптації фахівців до нових міжнародних умов. Реалізація цих умов
неможлива без підвищення технічної забезпеченості навчального процесу; без приведення до стандартів ЄКТАС систем
контролю та оцінювання знань студентів.
Однією з передумов входження України до єдиного Європейського та Світового освітнього простору с запровадження
у систему вищої освіти Європейської кредитно-трансферної та аккумулюючої системи, про це зазначав у своїй доповіді
директор департаменту вищої освіти ЯЛ.Болюбаш.
Болонський процес, елементом якого є контроль і оцінка знань за кредитно-модульною системою, – це своєрідний
рух освітніх національних систем до єдиних критеріїв і стандартів, які утверджуються в Європі. Головна його мета – консолідувати зусилля наукової та освітянської громадськості й урядів для істотного підвищення конкурентоспроможності
європейської вищої освіти і науки у світовому вимірі у соціальних перетвореннях
В світлі завдань поставлених міністерством освіти та науки та Європейським співтовариством, перед освітянами країни постало завдання перебудови організації навчально-виховного процесу.
Важливою умовою успішного впровадження модернізації освіти являється розробка ефективної практики оцінювання
знань студентів, оскільки висока якість системи освіти передбачає таку організацію процесу навчання і виховання, яка
забезпечує конкурентоздатність випускників вузів, створює передумови для досягнення ними достойного рівня життя. В
останній час в літературі широко обговорюється нова форма контролю рейтинг і відповідно процедура його отримання –
рейтингова система оцінки знань студентів.
З цього приводу перед освітянами постало завдання стандартизувати процедуру створення рейтингу. Аналіз показує,
що найефективнішою в досягненні поставленої мети є модульна технологія навчання (МТН) з застосуванням рейтингової
системи оцінки знань.
Потрібно зазначити, що питання запровадження модульно-рейтингової системи в освітній процес не є новим. Цим
питанням займалися і займаються українські та зарубіжні педагоги. Таким чином, Є. Стадник пропонує свою систему
впровадження кредиту та модуля в процес навчання. М. Берещук говорить про тестовий контроль та про рейтингову оцінку знань студентів, Л. Горбунова виділила компоненти рейтингу, що допомогло створити загальну схему для стимуляції
та мотивації студентів.
У зв’язку з входженням України до Болонського пронесу актуальним стало питання впровадження модульно-рейтингової системи саме у цьому контексті. Так, Ю. Якименко стверджує, що «Кредитно-модульна система є важливою
складовою інтеграції вищої школи України до загальноєвропейського освітнього процесу» [1, с. 52]. Ю. Рудавський,
визначаючи пріоритети впровадження модульно-рейтингової системи, пише, що «...реалії та проблеми інтеграції вищої
школи України в європейський освітній та науковий простір безпосередньо пов’язані з перебудовою форми української
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національної освіти, а це значить, що варто користуватися всіма кращими здобутками європейської освіти, серед яких є і
кредитно-модульна система» [2, с. 46].
Учбовий матеріал, включений в модуль, повинен бути настільки закінченим блоком інформації, щоб існувала можливість конструювання цілісної модульної програми з окремих модулів. При цьому модульна програма повинна забезпечувати засвоєння предмету відповідно до Державного освітнього стандарту, а також надавати можливість для більш
високого рівня засвоєння учбового матеріалу. «Однією з ключових умов успішного процесу модернізації освіти є розробка ефективної практики оцінювання досягнень студентів, тому що висока якість системи освіти має на увазі таку якість
організації процесу навчання та виховання, яка б забезпечила конкурентоздатність випускників вузів та дала можливість
для досягнення ними нормального рівня життя» [3, с. 61].
Процес оцінювання знань студентів представляє собою систематичний контроль викладача над ефективністю навчальної діяльності студентів, тобто педагогічний контроль, під яким розуміють систему перевірки результатів навчання
та виховання студентів.
Педагогічний контроль з вузі – це складова частина навчального процесу, засіб установлення прямого та зворотного
зв’язку між викладачем та студентом. Його завдання полягає в тому, щоб виявити рівень знань, умінь та навичок, який
повинен відповідати державному освітньому стандарту з даної програми чи предмету.
Контроль є механізмом виявлення і оцінки результатів дії.
Навчальний рік в вузах складається з 2 семестрів, кожен з яких закінчується контрольними випробовуваннями (кінцевий контроль). Форми проведення контролю можуть бути різними в залежності від мети, терміну проведення: екзамени,
тестові роботи, колоквіуми тощо.
Багато педагогів відмічають, що часто всі форми проведення контролю не позбавлені суб’єктивізму. Можливі випадки
завищення або заниження оцінок за власними симпатіями.
Як знайти вихід з цієї ситуації, коли, з одного боку, оцінювати необхідно, а з іншої – потрібна оптимальна форма
реалізації цієї процедури. В останній час в спеціальній літературі обговорюється нова форма контролю – рейтинг і відповідно процедура його отримання – рейтингова система знань. Рейтинги у повсякденному житі використовуються досить
часто. Успішність в житті одного породжує прагнення досягнути такого рівня і у інших. В країнах Західної Європи і США
рейтинги вже півстоліття використовуються в навчальному процесі.
Багато педагогів відмічають прямий взаємозв’язок між успішністю американців та використанням рейтингової освіти
при оцінці якості навчання.
С. Єршиков вказує, що «рейтингова система є результативною стратегією контролю знань за рахунок систематичної
роботи над матеріалом, що збільшує об’єктивність кінцевої оцінки, та дає більш достовірну інформацію для моральної та
матеріальної винагороди студентів» [4, с. 60]. Більше того, в останній час з’явилися публікації, в яких чітко говориться
про те, що в вищій школі назріла необхідність використання не тільки стандартизованої системи показників якості, але і
її оцінки, тобто кодифікованої процедури отримання цього показника, іншими словами» пропонується стандартизувати
процедуру створення рейтингу.
«В процесі конструювання морфології рейтингу чи визначенні його складових (морфонів), варто урахувати той факт,
що процес навчання с динамічним, і контроль необхідний для того, щоб керувати ним у напрямку заданої якості навчання» [5, с. 65].
За словами Л. Г. Горбунової, «...в морфології рейтингу варто ураховувати три компоненти -обов’язковий, додатковий
та призовий, причому заповнення складовими елементами кожного компоненту повинне проходити у відповідності з професійною програмою навчання студентів за даним напрямком, і кожен вуз може включати власний набір елементів, чи
морфонів» [6, с. 21]. Такий набір формується у відповідності з напрямком та специфікою вищого навчального закладу, а
також за погодженням студентів, викладачів та керівництва вузу. Елементи додаткового та призового рейтингу допомагають рангувати студентів за деякими психологічними якостями, які завжди досить складно оцінити в метричних символах.
Приводом для вдосконалення та запровадження модульно-рейтингової системи стали наступні фактори:
• Невисокий рівень підготовки абітурієнтів;
• Низька пізнавальна активність студентів;
• Невисокі кінцеві знання студентів;
• Низька якість знань і якісна успішність.
Модульна технологія навчання на перше місце ставить студента перед необхідністю регулярної самостійної роботи
протягом семестру. Регулярна, ритмічна робота над учбовим матеріалом є позитивною складовою навчально-пізнавальної
діяльності студента.
Модульно-рейтингова система оцінювання та викладання полягає у розподіленні навчального матеріалу на рівні або
пропорційні частини, або блоки, так звані модулі. Кожен з таких модулів є тематично об’єднаним, тобто до нього входять
пов’язані між собою теми. Такий блок включає і контрольний елемент задля перевірки рівня і якості знань, отриманих протягом модулю. Модуль включає в себе ряд завдань, різних за складністю, виконання яких передбачає отримання певного балу,
який є пропорційним складності завдання, що пропонується. Таким чином студент сам вибирає доступний для себе рівень.
Кожен рейтинг відповідає критерію «засвоєно.- не засвоєно», який визначається кількістю отриманих балів.
В межах загальної оцінки «засвоєно» за кількістю балів виділяється кілька рівнів, що відповідають оцінкам «задовільно», «добре», «відмінно» за чотирибальною шкапою оцінювання. Такий розподіл отриманих результатів проводиться на
кінцевому етапі в кожному блоці, під час атестації або перед заліком чи екзаменом.
Викладання іноземної мови має свою специфіку. Вона полягає в першу чергу в тому, то основною метою с не репродуктивна, або евристична, а комунікативна. Володіння усною та письмовою формами спілкування іноземною мовою, розуміння її та говоріння нею можливе тільки тоді, в тому випадку, коли той, хто вивчає мову, в достатній мірі використовує
її у своєму спілкуванні.
А отже, викладач має так спланувати навчальний процес, щоб активізація навчальної діяльності студентів була максимальною. Тобто кожен з студентів повинен виявити себе у різних видах мовленнєвої діяльності, в усному і письмовому
мовленні, під час говоріння та аудіювання, використовуючи граматичні форми, зважаючи на правила та на норми фонетики, лексики, дериватології, морфології та синтаксису англійської мови.
Це неможливо здійснити без відповідної мотивації, яку і забезпечує модульно-рейтингова система оцінювання.
Весь матеріал розподілено за модулями (циклами чи блоками), які вміщують в себе ряд тем. розміщених у міру зростання складності.
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Блоки розташовано за тим самим принципом – лінійно. Теми, що входять до модуля, пов’язані між собою, а заняття,
метою якого є контроль знань, включає в себе завдання з усіх тем модуля. На кожне заняття, окрім комунікативної, виноситься ще й граматична та фонетична (на другому курсі дериваційна) теми. Окрім того, на кожне заняття виноситься
10-15 нових лексичних одиниць. Згідно з навчальним планом для спеціальності «Правознавство» на вивчення дисципліни
виноситься 362 години, з яких 152 години випадають на самостійну роботу. Таким чином, 54 години аудиторіях занять
щосеместра, з яких дві години відносяться на залік. Модульно-рейтингова система передбачає пропорційний розподіл
матеріалу між годинами. Виносимо два практичних заняття на нульовий та контрольний тест на початку та в кінці семестру. Залишається 48 годин на практичні заняття, що й передбачено навчальним планом. Відповідно ці 48 годин розподіляються на чотири блоки, по 12 годин на кожен. Таким чином виходить по 6 занять на кожен блок (модуль). Модульнорейтингова система передбачає поточний та рубіжний контроль, який реалізується за допомогою контрольних занять у
кінці кожного блоку. Таким чином, кожен з модулів складається з 5 занять для вивчення програмового матеріалу і одного
контрольного заняття. Контрольне заняття передбачає перевірку рівня усіх знань, умінь та навичок, отриманих протягом
цього модуля та закріплення знань, умінь та навичок, отриманих на попередніх блоках.
Кожне заняття також мас чітко виражену структуру. Воно складається з відповідних підпунктів, до яких входить пере
вірка виконання домашнього завдання, тема з граматики, фонетики, лексики та словотвору, а також комунікативна тема.
Така система вимагає відповідного рівня оцінювання. Зрозуміло, що використання звичайної п’ятибальної шкали оцінювання перестає бути актуальним у такому випадку. Це пояснюється, по-перше, вузьким діапазоном диференціюючих
оцінок. По-друге, модульно-рейтингова система оцінювання та навчання основною задачею ставить перед собою підвищення рівня знань студентів, а мотиваційний рівень п’ятибальної шкали недостатній. З’являється потреба більш стрункої
системи з яскравіше вираженою диферецією, якою і є пропонована система оцінювання.
Система виглядає так:
• «5»-200-180балів
• «4»-179-160 балів
• «З»-159 -140 балів
• «2» – 139 – менше балів
Підсумковий контроль проводиться за такою ж схемою. Критерії підсумкового контролю наступні:
• «5»-400-360 балів
• «4»-359-320 балів
• «З»- 319-280 балів
• «2»- 279-0 балів.
В процесі запровадження модульно-рейтингової системи оцінювання та навчання відбувається постійний контроль
знань студентів.
«Контроль є механізмом виявлення та оцінки результатів дії. Навчання без оцінок не може привести до високої якості
і часто взагалі позбавлене будь-якого логічною змісту. Процес отримання знань не є незалежним, а тому для його втілення
потрібна і енергія, і робота. Якщо навчальну діяльність не стимулювати, то процес зупиниться» [7, с. 43].
Викладання іноземної мови вимагає максимально чіткої послідовності та наступності. Для використання управління
процесом навчання в модулі передбачено дві системи контролю постійний та кінцевий. В модульно-рейтинговій системі
віддається перевага системі постійного контролю, яка дозволяє проводити оцінку і самооцінку рівня засвоєння матеріалу
навчальної програми всередині модуля. Кінцевий контроль використовується після закінчення вивчення модуля як вихідний контроль. Його цілком можна віднести до загального контролю, згідно класифікації, що проводиться в письмовій
формі тривалістю в 4 академічних години і включає різнорівневі завдання з усіх структурних одиниць модуля чи тестову
роботу з обмеженою кількістю завдань. Переноси строків написання цієї роботи не допускаються, так само, як і не допускається корегування рейтингу в період вивчення модуля. Рейтинг є саморозвиваючою системою, що гарантує неперервне
підвищення якості освіти. Таким чином, модульно-рейтингова система навчання висуває певні вимоги до розробки критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок студентів на кожному рівні навчання, орієнтуючи їх у складній системі організації
навчально-виховного процесу і стимулюючи професійний розвиток.
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ТЕХНОЛОГІЇ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
За основу береться інтерактивно-комунікативний підхід. Пропонується ряд методик інтерактивного характеру. В нашому дослідженні ставиться завдання систематизувати існуючі технології для формування дискутивних
умінь у студентів. Проведене дослідження, щодо реалізації інтерактивного підходу при формуванні дискутивних навчань виявило, що дані технології підвищують рівень володіння іноземною мовою, сприяють створенню сприятливої
атмосфери учбового процесу і розвивають прагнення до практичного використання іноземної мови.
Ключові слова: інтерактивні методи, мовленнєва діяльність, дискусія, «круглий стіл», групова взаємодія.
ACTIVE TRAINING TECHNOLOGIES FOR EDUCATIONAL PROCESS
The basis is an interactive-communicative approach. A number of interactive methods are proposed. In our study the task
is to systematize existing technologies and create discussion skills in the students. The research of an interactive approach
in forming discussion skills found that these technologies increase the level of foreign language and contribute to making a
positive impact on learning process and encourage desire for practical use of a foreign language. It introduces teachers with
different trends of teaching foreign languages methodology and presents an analysis, which allows to orient and select the best
option, taking into account the individual characteristics of the students. they give students the opportunity to identify problems, collect and analyze information to find alternative solutions and choose the most optimal way of solving problems in the
process of both individual and group work. Modern innovation of educational technologies must optimize teaching process.
At present priority is given to interactivity and authenticity of communication, learning the language in a cultural context,
autonomy and humanization of education. These principles make possible the development of intercultural competence as
a component of communicative abilities. The ultimate goal of foreign language teaching is learning of free orientation in a
foreign environment and the ability to adequately respond in different situations, that means communication.
Keywords: methods, speaking, imitative techniques, situational approach,interactive methods, speech activity, discussion,
«round table», group interaction.
ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
За основу берется интерактивно-коммуникативный подход. Предлагается ряд методик интерактивного характера. B нашем исследовании ставится задача систематизировать существующие технологи для формирования дискутивных умений у студентов. Проведенное исследование по реализации интеракивного подхода при формировании дискутивных учений выявило, что данные технологи повышают уровень владения иностранным языком,
способствуют созданию благоприятной атмосферы ученого процесса и развивают стремление к практическому
использованию иностранного языка.
Ключевые слова: интерактивные методы, речевая деятельность, дискуссия, «круглый стол», групповое взаимодействие.

Впровадження інтерактивних форм навчання – один з найважливіших напрямків вдосконалення підготовки сучасних
фахівців. Сьогодні недостатньо бути компетентним тільки в області своєї спеціальності і передавати велику базу знань аудиторії. Дуже багато досліджень, як вітчизняних так і зарубіжних, не можна ігнорувати, які підтверджують, що використання активних підходів є найбільш ефективним шляхом, що сприяє якісному навчанню студентів. Студенти легше вникають,
розуміють і запам’ятовують матеріал, який вони вивчали за допомогою активного залучення в навчальний процес. Виходячи з цього, основні методичні інновації пов’язані сьогодні із застосуванням саме інтерактивних методів і форм навчання.
Аналіз публікацій і досліджень. Проблеми стимулювання іншомовної мовленнєвої діяльності з використанням цікавих матеріалів та ігрових прийомів навчання представлені в наукових дослідженнях багатьох вчених (В. Д. Біболетова,
М. Д. Гальськова, Г. В. Рогова, А. П. Старков, Т. С. Назарова та ін.). Розробляючи основи переходу до інноваційного навчання, В. Я. Ляудис [1; 2] виділила і описала рольові позиції викладача. При інноваційному навчанні викладач займає
особисто орієнтовану позицію. У нього переважає організаційна і стимулююча функції. «Викладач не повинен виступати
лише в якості соліста, від партії якого залежить доля спектаклю». Або як говорив Л. С. Виготський, він не повинен, подібно рикші, тягти на собі весь виховний процес [6]. Йому необхідно максимально розвивати свою здатність бути «організатором соціально-виховного середовища, регулятором і контролером його взаємодії з кожним учнем».
Досвідчений професійний викладач завжди застосовує принциповий підхід еклектики, відбираючи найбільш підходящі методи для досягнення конкретних цілей, стилю і контексту. Методи викладання англійської мови швидко розвиваються, особливо за останні 40 років.
Дуже важливо в навчальному процесі впроваджувати інтерактивні методи навчання з метою залучення в процес пізнавання всіх студентів без винятку. Тільки через спільну діяльність йде обмін ідеями, знаннями та способами діяльності.
Методикою інтерактивного заняття у формі відеоконференції є конференція. Візуалізація і використання відеоконференційного зв’язку відноситься до використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті. Відеоконференційний
зв’язок – це багатосторонній зв’язок за допомогою якого передається звук і зображення, він може використовуватися для
всіх видів занять, та який забезпечує не тільки передачу звука, але й необхідної візуалізації для кращого сприйняття на слух.
Учасники перебувають на різних дистанціях та розділені географічно, але це не заважає їхньому спілкуванню, навпаки тільки стимулює комунікативний процес. До того ж відеоконференції можуть залучати до спілкування декілька студій як в рамках країни, так і за її межами. Як правило такого роду спілкування конференції координуються зовнішньою організацією.
Формат відеоконференції розкриває для учасників нові можливості. По-перше, не завжди є можливість поїхати у відрядження на кілька днів в інше місто, щоб виступити на семінарі. Відеоконференція ж дозволяє виступити з доповіддю без
витрат часу і сил на подорож. По-друге, даний формат проведення зустрічі дозволяє об’єднати учасників не лише з різних
міст, а й з різних країн, що, безумовно, сприяє обміну досвідом.
Для того щоб успішно провести відео сеанси конференції, необхідний практичний та педагогічний досвід. Всім учасникам конференції треба надати можливість проаналізувати навчання і надати свою конструктивну оцінку щодо проведення конференції.
Також проведення відеоконференцій в процесі навчання вимагає спеціальних знань в галузі електронної педагогіки.
Оскільки відеоконференція передбачає інтерактивне спілкування викладача з студентами, то електронна педагогіка висуває особливі вимоги до психолого-педагогічної підготовки та організації самого навчального процесу, як з боку викла© Л. М. Гречок, Н. М. Лашук, 2015
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дача, так і слухачів. Тому в учбовий аудиторії обов’язково повинен знаходитися співробітник (тьютор), який допомагає
організовувати процес навчання в аудиторії. Для організації навчального процесу у вигляді відеоконференції викладач
повинен бути підготовленим не тільки з методологічної, але і з технічної точки зору, що вимагає знань і умінь працювати
з комп’ютером, з іншими керуючими системами для перемикання режиму моніторів, різних додатків.
Соціально-психологічний тренінг – це інтерактивна форма навчання, метою якої є формування відсутніх поведінкових навичок і вмінь. Ця форма групової роботи дозволяє працювати з життєвими ситуаціями. Тренінг як форма групової
роботи дозволяє використовувати найрізноманітніші інтерактивні технології. Активні групові методи, що застосовуються
у тренінгу: дискусійні методи (групова дискусія, розбір ситуацій з практики, моделювання практичних ситуацій, метод
кейсів та ін.); ігрові методи (імітаційні, ділові, рольові ігри, мозковий штурм та ін.); сенситивний тренінг (тренування
саморозуміння, міжособистісної чутливості, апатії до інших людей).
В ході тренінгу розвиваюча група впливає на кожного члена групи в трьох площинах: пізнавальній – учасник групи
усвідомлює, яка його звична поведінка і способи відносин дозволяють вирішувати ситуації, осмислювати причини своєї
поведінки і розуміти, як надалі ефективніше вести себе в подібних ситуаціях; емоційній – учасник тренінгу, підтриманий
іншими членами групи, усвідомлює свої психологічні захисні механізми, коригує відносини з іншими, змінює емоційне
ставлення до себе, і, як результат, підвищується його самоповагу, стабілізується самооцінка; поведінковій – учасник групи
виробляє адекватні ситуації, способи поведінки.
Фокус-група – це спільнота людей, об’єднаних у групи за критеріями, в результаті чого в ході групової дискусії продукуються дані, що мають якісний характер.
Фокус – групи, на мою думку, сприяє найбільш поширеному методу для якісного дослідження. У фокус-групах можно дослідити моделі споживчої поведінки, здійснювати пошук інноваційних ідей комунікаційних засобів і тактик, а також ідей позиціонування. В середньому до складу фокус-групи входить від восьми до десяти чоловік, але специфіка
розв’язуваних в ході дослідження задач може в окремих випадках вимагати участі трьох, чотирьох чоловік (мінігрупи) або
від п’ятнадцяти до двадцяти чоловік (супергрупи).
Тривалість фокус-групи зазвичай не перевищує 2 академічних годин.
Фокус групи проводяться у спеціально обладнаних приміщеннях, оснащених аудіо і відео технікою, суміщених з кімнатою для прихованого спостереження за процесом дискусії. Фокус-групи проводять досвідчені фахівці в галузі психології та соціології. Всі фахівці мають багатий досвід і безперервно вдосконалюють компетенції у сфері якісних досліджень,
відвідуючи тренінги та майстер-класи професіоналів у цій галузі.
Метод Портфоліо – один з тих методів, який розтягнутий у часі, так як результат формується до закінчення курсу
навчання, або окремої теми. Кожен студент самостійно відстежує і фіксує результати навчання, формуючи з них свого
роду навчальну та творчу скарбничку. У зв’язку з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій така скарбничка
формується або на сайті навчального закладу, або в соціальних мережах.
Метод проектів – виконання індивідуального або групового творчого проекту, за будь – якої теми. Застосовуючи цей
метод студенти можуть самостійно і охоче набувати відповідні знання з різних джерел; вчитися використовувати набуті
знання для вирішення пізнавальних і практичних завдань; набувати комунікативні вміння, працюючи в різних групах;
розвивати дослідницькі вміння (виявлення проблем, збору інформації, спостереження, проведення експерименту, аналізу,
побудови гіпотез, спілкування); розвивати системне мислення.
Сократичний діалог – побудований на ставленні особливим чином сформульованих, «наведених» питань, він має
давні традиції у викладанні.
Дана методика може використовуватися в науково-дослідній роботі, в навчальному процесі і в практичній діяльності.
Можлива також організація викладання у формі окремих самостійних тренінгів.
Використання методики «займи позицію» дозволяє виявити наявні думки, побачити однодумців або супротивників
тієї чи іншої позиції, почати та аргументовано обговорити питання.
Слід звернути увагу на те, що живе та емоційне обговорення починається з питання дискусійногохарактеру, тобто
питання, що припускає протилежні, взаємовиключні відповіді. Зайнявши свою позицію, учасники мають можливість обмінюватися думками з дискусійною проблеми і наводять аргументи на підтримку своєї позиції. Кожен учасник може
вільно поміняти свою позицію. якщо переконливі аргументи сприяли цьому.
Групове обговорення якогось питання направлено на знаходженні істини або досягнення кращого взаєморозуміння.
Групові обговорення сприяють кращому засвоєнню досліджуваного матеріалу. На першому етапі групового обговорення
перед слухачами ставиться проблема, виділяється певний час, протягом якого учні повинні підготувати аргументовану
розгорнуту відповідь. Викладач може встановлювати певні правила проведення групового обговорення: задавати певні
рамки обговорення (наприклад, вказати не менше 10 помилок); ввести алгоритм вироблення загальної думки; призначити
лідера, керівного ходом групового обговорення та ін. На другому етапі групового обговорення виробляється групове
рішення спільно з викладачем.
Використання методики «дерево рішень» дозволяє оволодіти навичками вибору оптимального варіанту рішення, дії і
т.п. Практичний спосіб оцінити переваги та недоліки різних варіантів відбувається за допомогою побудови «дерева рішень».
Використання методики «ПОПС-формула» дозволяє допомогти студентам аргументувати власну позицію в ході дискусії. Короткий виступ відповідно складається з чотирьох елементів: П – позиція (в чому полягає точка зору) (я вважаю,
що...); О – обґрунтування (доказ на підтримку позиції) (... тому, що...); П – приклад (факти, що ілюструють довід); (...
наприклад...); С – наслідок (висновок) (... тому...). Досліджуючи наукову та методичну літератури та проаналізувавши
шляхи інтенсифікації учбового процесу можно зробити висновок про те, що застосування технологій активного навчання
дає можливість організувати навчальний процес таким чином, під час якого неможливо бути не активним у пізнавальному
процесі. Тому всі вищезгадані методи та технології, на нашу думку, мають місце для доцільного використання інтерактивного процесу навчання, підвищуючи розвиваючий ефект та створюючи атмосферу творчого пошуку, викликаючи масу
позитивних емоцій та переживань.
Література:

1. Ляудис В. Я. Методика преподавания психологии / В. Я. Ляудис. – М., 2008.
2. Ляудис В. Я. Инновационное обучение и наука / В. Я. Ляудис. – М., 1992.
3. Преподавание иностранного языка в ХХI веке: проблемы и перспективы : Материалы Всерос. науч.-практ. конф. – М.,
1998. – 120 с.
4. Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е. С. Полат // Иностр. языки в школе. – 2000. – № 2. – С. 3–10;
№ 3. – С. 3–9.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

300

5. Сластенін В. А. Педагогика: инновационная деятельность / В. А. Сластенін, Л. С. Подимова. – М., 1997.
6. Виготський Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Виготський // Хрестоматия по возврастной и педагогической психологии. – М., 1980.

Л. Б. Служинська, І. М. Гумовська,

УДК 378 – 057. 212

Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль,

АРТИКЛЬ ЯК ТРАДИЦІЙНИЙ ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ДЕТЕРМІНАЦІЇ
В НІМЕЦЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
У статті розглянуто основні засоби вираження категорії означеності / неозначеності в німецькій та англійській мовах за допомогою артикля. Увагу зосереджено на типах систем вираження детермінації у німецькій мові,
де головну роль відіграє протиставлення означеного й неозначеного статусу, який виражається за допомогою
означеного чи неозначеного артикля. Наведено основні семантичні функції артикля, а саме актуалізація поняття,
здатність передавати значення ідентифікації предмета, позначеного іменником або значення віднесеності до класу
однорідних предметів.
Ключові слова: категорія означеності / неозначеності, неозначений артикль, означений артикль, нульовий артикль.
АRTICLE AS A TRADITIONAL MEANS OF DETERMINATION ASPECT IN GERMAN AND ENGLISH LANGUAGES
The work presents an article as a main means to express definite / indefinite category. The authors focus on the system types
of determination aspects in German and English languages, where the main role is played by the oppositeness of both certain
status and uncertain one, expressed by the definite or indefinite articles. The work also discusses main semantic functions of
the articles as well as the ability to identify the object, expressed by noun or relation to the classical features of similar items.
The work states that an article is usually considered to be a type of adjective. In some languages, articles are a special
part of speech, which cannot easily be combined with other parts of speech. It is also possible for articles to be part of another
part of speech category such as a determiner, an English part of speech category that combines articles and demonstratives
(such as ‘this’ and ‘that’).
The authors discuss principle features of articles. Every noun must be accompanied by the article, if any, corresponding
to its definiteness, and the lack of an article (considered a zero article) itself specifies a certain definiteness. This is in contrast
to other adjectives and determiners, which are typically optional. This obligatory nature of articles makes them among the
most common words in many languages–in English, for example, the most frequent word is the.https://en.wikipedia.org/wiki/
Article_(grammar) – cite_note-1
Key words: definite / indefinite category, the definite article, the indefinite article, zero article.
АРТИКЛЬ КАК ТРАДИЦИОННОЕ СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ДЕТЕРМИНАЦИИ В НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Рассмотрены основные средства выражения категории определенности / неопределенности в немецком и английском языках с помощью артикля. Внимание сосредоточено на типах систем выражения детерминации в немецком языке, где главную роль играет противопоставление определенного и неопределенного статуса, который
выражается с помощью определенного или неопределенного артикля. Приведены основные семантические функции
артикля, а именно актуализация понятия, способность передавать значение идентификации предмета, обозначенного существительным или значение отнесенности к классу однородных предметов.
Ключевые слова: категория определенности / неопределенности, неопределенный артикль, определенный артикль, нулевой артикль.

Актуальність. Граматична категорія детермінації характерна для більшості мов. Зміст категорії означеності / неозначеності вказує на те, чи вважається певний предмет, що позначається іменником, як такий, що відноситься до певного
класу предметів, або ж як предмет, що виділяється з класу однорідних із ним предметів. Категорія означеності / неозначеності має в німецькій/англійській мові граматично виражений характер.
На відміну від німецької чи англійської мови, де ця граматична категорія є експлікованою, в українській мові немає
спеціальних морфологічних форм вираження категорії означеності / неозначеності, але неможливо зовсім виключити це
поняття з української мовної системи.
Наше дослідження є актуальним, оскільки постійно постає питання збереження всіх мовних нюансів у перекладі певних сполучень, і, оскільки категорія означеності та неозначеності не є тотожною за лексичним вираженням в обох мовах,
слід звертати увагу на правильність та чіткість передачі думки під час перекладу залежно від контексту.
Метою статті є здійснення порівняльного аналізу засобів вираження категорії означеності та неозначеності в німецькій/англійській та українській мовах. Тема нашої роботи не досліджена повністю, що пояснюється тим, що вираження цієї
категорії певними засобами відсутнє в українській мові, а тому не виникало потреби досліджувати цю проблему окремо
від німецької/англійської мови.
Об’єктом статті стала граматична категорія означеності та неозначеності як засіб позначення певного предмета.
Предмет статті – засоби вираження категорії означеності та неозначеності – експліцитні в німецькій/англійській мові
та імпліцитні в українській. Проблему артикля як засобу вираження категорії означеності / неозначеності в німецькій/
англійській мові досліджували Б. В. Кашкін, Д. А. Штелінг, С. Г. Ахметова, Л. І. Гуренко, І. К. Крамський та ін.
Матеріал дослідження. У низці мов, що втратили колишнє багатство іменників, як типова ознака субстантивності
виступає артикль, функція якого полягає в тому, щоб указувати, чи пропонується відповідне поняття як визначене або ж,
навпаки, невизначене, загальне. В англійській мові, наприклад, розрізняють the man у значенні «чоловік», про якого вже
згадували чи про нього відомо, «певний чоловік» і a man – «чоловік взагалі, якийсь, про якого ми раніше не згадували». У
німецькій мові у таких значеннях розрізняють der Mann і ein Mann.
В німецькій/англійській мові категорія означеності / неозначеності є відкритою й виражається регулярно за допомогою вибору означеного або неозначеного артикля. Можна розглядати наявність артикля і, відповідно, наявність відкритої
категорії означеності в мові як свідчення того, що уявлення про означеність є важливим елементом для носіїв певної мови.
© Л. Б. Служинська, І. М. Гумовська, 2015
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Категорія означеності та неозначеності в німецькій/англійській мові – це централізоване поле з цілісним морфологічним ядром, вираженим артиклевою формою імені. У нашій статті ми розглядаємо артикль (від лат. articulus – «елемент
з’єднання») як умовну назву показника детермінації, одну із найбільш складних і своєрідних граматичних категорій іменника [5, с. 26].
Існують два основних типи систем вираження детермінації (або артиклевих систем) у мовах світу. У першому типі
головну роль відіграє протиставлення так званого референтного й нереферентного статусу імені, у другому типі – протиставлення так званого означеного й неозначеного статусу. Перший тип притаманний тюркським, іранським, африканським та іншим мовам. Другий тип системи вираження детермінації поширений у європейських мовах (зокрема в німецькій). Ця система заснована на протиставленні значень означеності та неозначеності. Саме по собі це протиставлення є
можливим для референтних іменників, воно зводиться до того, чи вважає та людина, що говорить, даний об’єкт відомим
або невідомим адресату. Отже, артикль – частина мови, що використовується для вираження категорії означеності / неозначеності. Артикль в німецькій/англійській мові ставиться перед іменником, до якого він відноситься.
Слід зазначити, що саму визначеність мова означує наявністю артикля, а субстантивні поняття, що подаються як загальні, звичайно обходяться без уточнення. В німецькій мові артиклі мають в однині три роди (der, die, das, ein, eine, ein),
а в англійській рід не розрізняється. В німецькій мові артикль відмінюється.
Аналізуючи наукові праці, ми зауважили, що серед мовознавців існують певні суперечності щодо природи артикля та
його значення. Проблема граматичного значення артикля та його місця в реченні – одна з найскладніших в граматиці. Ця
проблема представлена двома теоріями. Одна з них розглядає сполучення «артикль + іменник» як аналітичну форму. За
іншою теорією артикль відноситься до службової частини мови, а сполучення «артикль + іменник» трактується як сполука
особливого типу [4, с. 37].
Згідно з першою теорією, якщо дане сполучення розглядати як аналітичне, то артикль прирівнюється до допоміжної
частини аналітичної форми. На користь цього твердження можна навести такі аксіоми:
1. Артикль є морфологічним показником іменника.
2. Артикль не має лексичного значення.
Ці положення серйозні, але не переконливі. Хоча артикль є морфологічним показником імені (це його основне формальне призначення в мові), усе ж він не складає разом із іменем такої нероздільної одиниці, як наприклад, аналітична
форма дієслова. Перш за все, артикль визначає рід іменника в німецькій мові, між артиклем та іменником існує синтаксичний зв’язок, якого немає між компонентами аналітичної форми.
Артикль можна замінити займенником der, die, das – dieser, diese, dieses (в німецькій мові), this, that, these, those (в
англійській мові), а допоміжне дієслово в аналітичній формі нічим замінити не можна. Артикль може виконувати й анафоричну функцію (виступати своєрідною відсилкою назад) і катафоричну функцію (відсилка вперед). Наприклад:
Das ist ein Buch. Das Buch ist interessant (анафора).
Основна семантична функція артикля – актуалізація поняття, здатність передавати значення ідентифікації предмета,
позначеного іменником, або значення віднесеності до класу однорідних предметів.
Деякі лінгвісти (Крістоферсен) розглядають артикль як елемент, що створює певну граматичну категорію іменника,
хоча визначається різними вченими по-різному, зокрема, як елемент, що створює категорію детермінації, співвіднесеності, визначеності.
У вітчизняній лінгвістиці розповсюдженою є теорія, згідно з якою артикль є самостійним службовим словом, що не
утворює аналітичної форми, оскільки довелося б зараховувати до аналітичного сполучення іменника з будь-яким детермінативом (dieser, jener, mancher), здатними замінювати артикль. Не можна розглядати артикль і як синтаксичне сполучення,
що дорівнює сполученню «займенник + іменник», оскільки артикль не має самостійного лексичного значення, і, відповідно, самостійної синтаксичної позиції, бо артикль не може вживатися окремо від іменника [2, с. 35].
А. Бондарко вважає, що артикль слід розглядати як перехідне явище, яке не може бути віднесене ні до морфології,
ні до синтаксису. З одного боку, його вважають маркером іменника, показником його частиномовної приналежності, що
зближує артикль з морфемою. З іншого боку, це –самостійне слово, яке згідно свого службового статусу не має самостійної синтаксичної позиції [1, с. 53].
Розглянемо кожен із артиклів. Неoзначений артикль (der unbestimmte Artikel) в німецькій мові походить від числівника
eins: eins → ein, eine, ein.
В англійській мові неозначений артикль (the indefinite article) історично утворився від числівника one і вживається
з злічувальними іменниками в однині. Він зараховує предмет до класу однорідних предметів, не відокремлюючи його:
будь-який, якийсь, один із. Однак, його не завжди можна замінити на числівник eins/one, оскільки така заміна може призвести до непорозумінь.
Порівняймо: Das ist ein wunderschöner Tag. – Das ist eins wunderschöner Tag. (німецькою)
I have a pen. – I have one pen. (англійською)
Означений артикль (der bestimmte Artikel) в німецькій мові походить від вказівного займенника dieser і завжди вказує
на предмет, особу, явище як oзначене. Еквівалентами oзначеного артикля в німецькій мові виступають присвійні та вказівні займенники.
Означений артикль (the definite article) в англійській мові відомий своїм походженням від вказівного займенника that.
Цей артикль завжди вказує на предмет, особу, явище як на щось певне. Іншими словами, за допомогою цього артикля
ми виділяємо перераховане вище з усіх осіб і предметів даного класу. Еквівалентами означеного артикля є присвійні займенники (possessive pronouns – my, your, his, her, its, our, their) і вказівні займенники (demonstrative pronouns – this, that,
these, those).
Одним із спірних питань, пов’язаних із артиклем, також є питання кількості артиклів. Існують два артиклі, але останнім часом дослідники у своїх працях популяризують теорію трьох артиклів (означений, неозначений і «нульовий» артиклі). Як не дивно, але всі вони мають однакову значущу вагу, необхідну в німецькій/англійській мові. Це окремий стійкий
момент, яким не можна знехтувати, який вимагає до себе безпосередньої уваги. «Нульовим» артиклем в німецькій/англійській мові позначаються випадки, коли не використовується жоден з артиклів: ні неозначений, ні означений.
«Нульовий» артикль вживається тоді, коли предмет, що означений іменником береться поза будь-якого співвіднесення і зіставлення з класом предметів, тобто коли відсутній момент класифікації і момент індивідуалізації. У цьому випадку
мова йде не про загальний чи означений предмет класу, і не про клас в цілому, а про сам предмет, його зміст, не беручи
до уваги об’єм, число, межі, форми і тому подібні ознаки. Звідси, вживання «нульового» артикля з іменниками, що позна-
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чають речовину і різні абстрактні категорії, оскільки такі предмети і явища за своєю природою не мають означеної форми,
об’єму та інших подібних ознак. Вказаний артикль може видозмінюватися залежно від того, про який предмет йтиме мова.
Висновки та перспективи дослідження. Категорія означеності та неозначеності характерна для більшості мов. Вона
може виражатися як експліцитно, як, наприклад, в німецькій/англійській мові (за допомогою означеного та неозначеного
артиклів), так і імпліцитно. Такою категорією виступає категорія означеності та неозначеності в українській мові, де немає спеціальних морфологічних форм її вираження. Важливо враховувати відмінності вираження категорії означеності /
неозначеності в німецькій/англійській та українській мовах під час перекладу, щоб точно передати відтінки лексичного
значення тексту, що підлягає перекладу.
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ТАКСОНОМІЯ БЛУМА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З КРАЇНОЗНАВСТВА
У статті порівнюються оригінальна та оновлена версії таксономії Блума, обґрунтовується необхідність упорядкування навчальних цілей в залежності від складності розумових дій над матеріалом. Автори пропонують розроблену матрицю типових завдань, що сприяють розвитку мислення студентів на різних рівнях під час вивчення однієї
з тем Країнознавства «Фізична географія Сполученого Королівства».
Ключові слова: таксономія Блума, оновлена таксономія Блума, ієрархія розумових процесів, рівні когнітивних вмінь.
BLOOM’S TAXONOMY AND ITS IMPLEMENTATION AT THE LESSONS IN COUNTRY-STUDIES
The research deals with Bloom’s taxonomy – the hierarchy of thinking skills. The article examines the original and the
updated versions of Bloom’s taxonomy, the dependence of outcomes on the complexity of thinking skills. There are six levels in
Bloom’s taxonomy, each requiring a higher level of thinking skills from the students (knowledge, comprehension, application,
analysis, synthesis, evaluation). The updated version differs from the original as it focuses not only on thinking skills but on
knowledge dimensions too (factual, conceptual, procedural, metacognitive). The six levels of thinking skills in the updated version are remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. The aim of the study is to develop a matrix of
typical tasks that promote students’ thinking by exploring one of the topics in country-studies «Physical geography of the UK».
The conclusion based on the research findings is that having a matrix of outcomes a teacher can see which of the students are
capable of analyzing, evaluating, creating and which of them are still on the low levels of «remembering» and «understanding». A teacher should attempt to move students up the taxonomy as they progress in their knowledge.
Keywords: Bloom’s taxonomy, updated Bloom’s taxonomy, a hierarchy of thinking skills, levels of cognitive skills.
ТАКСОНОМИЯ БЛУМА И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ
В статье сравниваются оригинальная и обновленная версии таксономии Блума, обосновывается необходимость
составления учебных целей в зависимости от сложности умственных действий над материалом. Авторы предлагают разработанную матрицу заданий, способствующих развитию мышления студентов на разных уровнях во время
изучения одной из тем Страноведения «Физическая география Объединённого Королевства».
Ключевые слова: таксономия Блума, обновленная таксономия Блума, иерархия мыслительных процессов, уровни
когнитивных умений.

Психологічні механізми розумової діяльності учня здійснюють безпосередній вплив на процеси викладання та навчання. Під час навчання учні повинні виконувати розумові дії різних рівнів: аналізувати, диференціювати, порівнювати,
узагальнювати, оцінювати, аргументувати, створювати нове тощо. Відповідно до цілей навчання добирається зміст, засоби та методи, розробляються вправи. У багатьох випадках методи викладання та навчання враховують вже набуті учнем
знання. Кожне нове знання не просто додається до знань набутих раніше. Воно обумовлюється природою і структурою
попередніх знань людини і, внаслідок цього, слугує, нехай навіть частково зміні та перебудові останніх [1, с. 11]. Ще у
1956 році група американських педагогів і психологів на чолі з відомим вченим Бенджаміном Блумом стверджували, що
навчальні цілі повинні бути упорядковані в залежності від складності розумових дій над матеріалом. Розрізняють низький
та високий рівні когнітивних вмінь (LOTS and HOTS). До розумових вмінь низького порядку Блум відносить такі когнітивні процеси, як знання, розуміння та застосування. До розумових вмінь високого порядку відносяться такі процеси, як
аналіз, синтез та оцінка.
Мета даної статті – на прикладі розробленої матриці типових завдань з теми «Фізична географія Сполученого Королівства» продемонструвати, як розвинути у студентів розумові вміння різних рівнів.
Б. Блум розташував список когнітивних процесів низького та високого порядку в ієрархічній послідовності від простого до складного, створивши таким чином таксономію (розміщений у порядку) (див. рис. 1).
У сучасній школі навчання надзвичайно інтенсивне: обсяг інформації, який має засвоїти учень з усіх дисциплін, безупинно зростає, майже на кожному уроці вивчається нова тема, не вистачає часу для удосконалення попередньо набутих
навичок. Якщо проаналізувати процес вивчення нового матеріалу в школі, то можна зробити висновок, що він частіше за
все обмежується трьома рівнями когнітивних вмінь низького порядку (знання, розуміння та застосування).
© І. Й. Халимон, С. І. Шевченко, 2015
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Рис. 1
Згідно з таксономією Блума під час планування занять вчитель повинен пропонувати вправи та завдання, які б вивели
учнів на найвищі рівні когнітивних процесів. На кожному етапі вчитель формулює цілі навчання, але не з погляду педагога, як дидактичні цілі (формувати, удосконалювати, тощо), а з погляду учня, як очікувані результати діяльності (outcomes)
(учень умітиме, зможе тощо). Складена матриця цілей повинна відповідати всім рівням когнітивних процесів. Таке планування занять має декілька переваг. По-перше, знаючи цілі навчання, учитель упорядковує їх, визначає першочергові,
базові, порядок засвоєння матеріалу і подальші перспективи роботи над ним. По-друге, знання вчителем конкретних цілей
дає можливість пояснити учням орієнтири в їх спільній роботі. По-третє, чітке формулювання цілей, які виражені через
результати діяльності, піддається надійній та об’єктивній оцінці [4]. Для правильного формулювання інструкцій до вправ
кожного рівня були запропоновані дієслова-інструкції. Наприклад, на найнижчому рівні використовуються такі дієслова,
як define, describe, draw, identify, label, locate, list, а на найвищому рівні – add, produce, combine, role-play, create, what if,
design, compose, plan. На думку прихильників Таксономії ефективність навчання краща у тих вчителів, які розробляють
матрицю цілей і користуються формулюваннями завдань, які пропонуються авторами таксономії.
Слід зауважити, що процес розв’язування завдання відповідного рівня передбачає залучення навичок мислення усіх
попередніх рівнів, тобто при розв’язуванні вправи, яка передбачає аналіз матеріалу, учень обов’язково залучає знання,
демонструє розуміння матеріалу, дає оцінку та використовує на практиці.
Але таксономія Блума з часом втрачала свою актуальність, оскільки виявилося багато її недоліків. Розробкою точнішої й адекватнішої базової концепції таксономії розумових навичок займалися декілька когнітивних психологів. У 2001
році Лорин Андерсон та його колеги запропонували оновлену версію таксономії Блума, яка враховує ширший набір чинників, що чинять вплив на викладання та навчання. Як і оригінальна версія, таксономія налічує шість рівнів розумових
навичок. Вони розташовані від найпростішого до найскладнішого: запам’ятовування, розуміння, використання, аналіз,
оцінювання і створення. Проте, у новій таксономії немає рівня синтезу, а найвищим компонентом є не аналіз, а створення,
яке вимагає від учнів вмінь генерувати, планувати та створювати щось нове (див. рис. 2) [6, 7].

Рис. 2
На відміну від версії 1956 року, оновлена Таксономія окремо розглядає знання і пізнавальні процеси. Знання розподіляються на чотири категорії: фактичні, концептуальні, процедурні та метакогнітивні.
Фактичні знання – це основні інформаційні повідомлення, які має людина. До них належать знання термінології,
певних деталей і елементів.
Концептуальні знання – це знання про зв’язки між частинами системи, а саме: знання класифікацій і категорій, принципів і узагальнень, теорій, моделей та структур.
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Процедурні знання – це знання про те, як виконати певну операцію: до них включені знання алгоритмів, методів та
процедур, а також знання критеріїв для визначення, коли застосувати відповідну процедуру.
Метакогнітивні знання – це знання людини про власні процеси мислення. Це стратегічні знання (способи
запам’ятовувати й відтворювати інформаційні дані), знання про пізнавальні задачі та самопізнання [2, 3].
Відповідно до цієї таксономії кожен рівень знання може співвідноситися з кожним рівнем когнітивного процесу, так
що учень може пам’ятати фактичне або процедурне знання, розуміти концептуальне чи метакогнітивне знання або аналізувати метакогнітивне чи фактичне знання. Як стверджують Андерсон і його колеги, осмислене навчання надає учням
знання і доступ до когнітивних процесів, які їм знадобляться для успішного вирішення проблем [2, 5].
Вивчення будь-якої теми повинно закінчуватися вправами найвищого рівня, тобто рівнем створення, на якому учні
виконують творчі життєво-орієнтовані завдання, а саме: пишуть статті, коментарі, блоги, готують радіо/телепередачу,
складають оповідання, проекти, дизайни, роблять презентації, описують свої винаходи тощо.
Згідно з оновленою таксономією нами була розроблена матриця типових завдань, що сприяють розвитку мислення
студентів різних рівнів під час вивчення однієї з тем Країнознавства «Фізична географія Сполученого Королівства». Особливістю цих завдань є те, що у формулюванні очікуваних результатів вжиті дієслова-інструкції, що визначають діяльність студента на конкретному рівні розумової діяльності.
Country-Studies
Module 1: The UK
Topic: Physical geography of the UK
Levels

1. Knowledge

2. Comprehension

3. Application

4. Analysis
5. Evaluation
6. Creation

Outcomes
Students will be able to:
– name the geographical objects and show them on the map;
– write a list of as many geographical objects they can remember;
– make a list of geographical objects located in some area;
– describe the features of physical geography.
Students will be able to:
– prepare a flowchart to illustrate geographical objects;
– summarize the information about some geographical features;
– compare the geographical features of the UK and Ukraine.
Students will be able to:
– make a crossword based on geographical names;
– take a collection of photographs to demonstrate some geographical objects of the UK;
– construct a model to demonstrate geographical objects.
Students will be able to:
– design a questionnaire to gather information about the geographical features of the UK;
– write a leaflet about geographical objects.
Students will be able to:
– conduct a debate about the pluses and minuses of touring some region;
– prepare a case to present their view about some geographical objects.
Students will be able to:
– make a booklet of 5 landmarks and persuade others to visit them;
– upload the booklet onto the University site.

Знаючи блумівські рівні розвитку когнітивної сфeри учнів, вчитель можe зорієнтуватися, які з його учнів здатні до
застосування, аналізу, синтезу матеріалу, а які щe знаходяться на нижчих рівнях «запам’ятовування» і «розуміння.» Якщо
з плином часу більшість учнів залишається на цих нижчих рівнях засвоєння матеріалу, вчителеві час подумати, чи правильна його навчальна тактика, чи дійсно він розвиває у своїх учнів розумові процеси вищих рівнів [3].
Планування занять за таксономією Блума сприятиме розвитку в учнів вмінь найвищого рівня, що є вміннями 21 століття, серед яких творчість, критичне мислення, вміння вирішувати проблеми, співпрацювати, навчатися у команді тощо.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Автор статті аналізує проблему формування соціокультурної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови на немовних факультетах вищих навчальних закладів. Розглядає вплив іншомовної комунікативної культур
та особливості вивчення іноземної мови з погляду лінгвокраїнознавчого аспекту.
Ключові слова: іноземна мова, соціокультурна компетенція, комунікативна культура, комунікативна компетенція.
students’ social-cultural competence FORMATION AT the CLASSES of foreign language
The problem of students’ social-cultural competence formation in the process of foreign language study on the unspecialized faculties in higher educational institutions is analyzed. The influence of foreign communicative culture and features of
foreign language study from point of linguistic-cultural aspect are considered in the article. It is determined that the social
and cultural competence is regarded as a part of communicative competence. It is shown that the formation of communicative
competence is inextricably linked with both social-cultural and linguistic knowledge. Foreign-language socio-cultural competence should be considered as an integrated system, which is interrelated structural components: geographic (knowledge
about the people, the media language, its national character, especially the life, customs, traditions, culture), linguistic-cultural (knowledge of language units, comprising national-cultural component semantics, according to social-speech situations)
and sociolinguistic competence (knowledge of the national speech etiquette and nonverbal behavior). The author proves that
among most effective ways of students’ social and cultural competence formation are: usage of authentic texts; periodic monitoring of knowledge and skills that make up the content of social and cultural competence; restructuring of foreign language
learning process, spending training time to study the features of speech etiquette.
Key words: foreign language, social-cultural competence, communicative culture, communicative competence.
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Автор статьи анализирует проблему формирования социокультурной компетенции студентов в процессе изучения
иностранного языка на нефилологических факультетах высших учебных заведений. Рассматривает влияние иноязычной
коммуникативной культуры и особенности изучения иностранного языка с точки зрения лингвострановедческого аспекта.
Ключевые слова: иностранный язык, социокультурная компетенция, коммуникативная культура, коммуникативная компетенция.

Сьогодення вимагає від вищої школи підготовки не просто висококваліфікованих випускників, а й фахівців із високим рівнем інтелектуального й духовного розвитку, національно свідомих громадян-патріотів, носіїв нових соціальних
цінностей. Ця проблема набуває особливого значення, зважаючи на вимогу виховання багатомовної полікультурної особистості. Для сучасного фахівця надзвичайно важливою ознакою професіоналізму є вільне володіння не лише рідною,
але й іноземною мовою, застосовуючи при цьому фахову лексику на професійному рівні. Внаслідок цього, формування
соціокультурної компетенції у студентів на заняттях з іноземної мови має бути пріоритетним завданням професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця.
Аналіз наукової літератури дозволяє зазначити, що вказана проблема знайшла певне висвітлення у дослідженнях
сучасних науковців. Заслуговують на увагу наукові праці, що присвячені теоретичному та практичному обґрунтуванні
соціокультурної компетенції та духовно-культурного розвитку студентів у процесі вивчення іноземної мови [2-10]. Проте, недостатньо досліджено питання соціокультурної компетенції студентів на заняттях із іноземної мови на немовних
факультетах вищих навчальних закладів.
Мета статті полягала у дослідженні та аналізі соціокультурної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної
мови на немовних факультетах вищого навчального закладу.
Основною метою навчання іноземної (англійської) мови у педагогічному університеті є досягнення студентами практичного володіння цією мовою, тобто підготовка студентів до спілкування (усного та письмового) англійською мовою.
Практичне володіння іноземною (англійською) мовою потребує наявності таких умінь в різних видах мовленнєвої діяльності, які після закінчення курсу навчання надають можливості: читати неадаптовану літературу за фахом для отримання
необхідної інформації; брати участь в усному спілкуванні іноземною (англійською) мовою за обсягом матеріалу, який
передбачений програмою.
У процесі досягнення цієї практичної мети реалізуються загальноосвітні та виховні завдання навчання мови: вони повинні підвищити загальноосвітній рівень студентів, розширити їх кругозір.
Навчання іноземної мови розглядається як самостійний курс. З приводу цього Т. Котченко визначає навчання як процес передачі молодому поколінню культури в повному обсязі. Спільний культурний фонд стає надбанням особистості
завдяки поступовому отримання його складовими: фізична, музична, естетична культура [5, с. 173]. Зокрема, іноземна
мова, незалежно від спеціальності, яку здобуває студент, є безпосереднім носієм культури країни, мова якої вивчається
студентом. На думку О. Ларіонової, соціокультурний компонент змісту навчання іноземної мови має трактуватись як система знань, вмінь і навичок, оволодіння якими забезпечує розвиток іншомовної соціокультурної компетенції студентів,
формування світогляду, моралі і поведінки, підготовку до суспільного життя в багатокультурному суспільстві [6]. Тому
іноземна культура, як кожний вид культури, складається із чотирьох складових: знання про функції, культуру, способи
опанування іноземною мовою, як засобом спілкування; навчальні та мовні навички – досвід використання знань; уміння
здійснити усі мовні функції; мотивація – досвід, звернений до системи цінностей особистості.
Проте сьогодні цінності студентської молоді цілком відрізняються від тих, які були раніше. Переорієнтування навчально-виховного процесу з авторитарного на партнерський допоможе у співпраці всім учасникам такого процесу. Взаємодію
викладача та студента можна розглядати як прийом, направлений на забезпечення спілкування один з одним. Цим самим
породжуючи у них такі якості, як моральність, толерантність, самостійність, дисциплінованість, активність, гуманізм тощо.
Вивчення іноземної мови студентами немовних факультетів повинне відповідати потребам міжнародного спілкування (комунікації). Адже, іноземна (англійська) мова посідає перше місце серед інших мов, що вивчаються в Європі та й в
усьому світі загалом, і тому вона є важливим засобом комунікації.
© Є. В. Костик, 2015

306

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Комунікація може бути ефективною лише за умови знання специфічних культурних чинників іноземної мови. Культурні цілі при вивченні іноземної мови досягаються не за рахунок відомих творів письменників, художників і музикантів,
а спрямовані на знайомство зі способом життя, віросповіданнями, сприйняттям, зв’язками і громадськими установами.
Мова відображує всі ці аспекти культури [7]. Порівняння рідної культури з іноземними через різноманітність сприяє встановленню універсальної доцільності людського суспільства.
У сучасних умовах комунікативна культура практично незначуща, якщо вона непідкріплена високими духовними особистими якостями самого педагога, його моральною зрілістю. Мова – засіб спілкування з іншими людьми. Уміння володіти іноземною мовою розглядається не тільки як здобуття переваги з інструментальної точки зору, оскільки збільшуються
можливості спілкування особистості, але як дійсне культурне й особисте її збагачення. Це означає, що гуманітаризація
процесу засвоєння іноземної мови допоможе утвердити в свідомості та поведінці студентської молоді норми і правила
загальнолюдської моралі, які базуються на загальнолюдських цінностях.
Формування загальнолюдських цінностей у процесі вивчення іноземної мови дозволяє використовувати культурологічний потенціал іноземної мови; задіяти комунікативний механізм освітнього процесу іноземної мови; спиратися на діалогічність сучасного навчання іноземної мови; ураховувати психолого-педагогічні особливості студентської молоді, які
вивчають іноземну мову, для підбору соціально-адаптованих методів і форм навчання; упроваджувати суб’єкт-суб’єктне
навчання [10] на основі духовно-культурних цінностей. Таким чином, на думку В. Вертегел, соціальне замовлення передбачає не тільки формування в тих, хто навчається, необхідних іншомовних навичок та вмінь, але й ознайомлення через
мову з культурою країни, її традиціями, історією та сучасністю, що неможливе без висвітлення морально-духовних ідей
певного суспільства на різних етапах його розвитку [2, с. 299].
Сучасний викладач іноземної мови у вищому навчальному закладі повинен володіти професійними знаннями, які допоможуть виховувати духовні цінності у студентської молоді: основних положень загальнодержавної політики у галузі
вузівської освіти, у тому числі з навчання іноземним мовам; системи мови та основних лінгвістичних і лінгводидактичних
категорій, а також історії, культури, сучасних проблем країни, мова якої вивчається; основних закономірностей процесу
навчання, у тому числі навчання іноземній мові, а також змісту й особливостей усіх компонентів цього процесу: цілей,
методів, засобів тощо; психології особистості студента, сфер його інтересів і схильностей; змісту програми з навчання
іноземним мовам (за фаховим спрямуванням); основних положень дидактико-методичної концепції, на основі якої побудований зміст підручника, що використовується у практичній діяльності; основні вимоги до рівня його професійної
майстерності [8, с. 33–34].
Так як, на немовних факультетах не вивчається лінгвокраїнознавство, що вміщує в собі відомості про країну, мова якої
вивчається та відбиває соціокультурний, духовно-особистісний компонент мовного матеріалу, то нам необхідно у процесі вивчення іноземної мови звертати особливу увагу на ознайомлення студентів немовних факультетів з таким мовним аспектом.
Традиційно чимало уваги приділяється виховному наповненню викладання іноземної мови, підбираючи тексти мовою
оригіналу певного змісту. Навчання іноземної мови на немовних факультетів становить певну проблему у перекладі таких
текстів, адже афоризми та фрази, які використовують іноземці, зокрема англійці у своїх творах є своєрідними. Проте, ми
повинні ознайомити студентську молодь з їхніми традиціями, побутом тощо. Адже, духовні цінності, культура, звичаї та
традиції кожного народу мають свої відмінності. Тобто, формування соціокультурної компетенції студентів повинно відбуватися не лише запам’ятовуванням розмовних фраз, але й текстовим матеріалом мовою оригіналу.
Соціокультурна компетенція, за визначенням Т. Колодько, розуміється як уміння людини усвідомлено застосовувати
соціального і культурного контекстів країни мова, якої вивчається, у процесі іншомовного спілкування [4, с. 7]. У англотермінологічному словнику знаходимо більш ширше визначення цього поняття – знання культурних особливостей носіїв
мови, їх звичок, традицій, норм поведінки й етикету та вміння розуміти комунікативну поведінку носіїв іноземної мови й
адекватно використовувати набуті знання у процесі спілкування, залишаючись при цьому носієм іншої культури [1, с. 30].
Іншомовну соціокультурну компетенцію необхідно розглядати як цілісну систему, яка має взаємопов’язані структурні
компоненти: країнознавчу (знання про народ, носія мови, його національний характер, особливості побуту, звичаї, традиції, культуру), лінгвокраїнознавчу (знання мовних одиниць, що включає в себе національно-культурний компонент семантики, відповідно до соціально-мовленнєвих ситуацій) і соціолінгвістичну компетенцію (знання особливостей національного мовленнєвого етикету і невербальної поведінки, навички врахування їх у реальних життєвих ситуаціях, соціальних
норм поведінки та соціального статусу комунікантів) [4, с. 8]. Зазначені компоненти соціокультурної компетенції тісно
пов’язані культурним і соціальним контекстом. Тому, вивчення іноземної мови із врахуванням зазначених компонентів
повинно здійснюватися комплексно.
Із вище зазначеного випливає, що формування соціокультурної компетенції у студентської молоді у процесі вивчення іноземної мови буде ефективним за умов оволодіння знаннями про культуру, історію, естетичні ідеї та ідеали країни, мова якої
вивчається; залучення до діалогу культур; усвідомлення студентами суті мовних явищ, іншої системи світогляду; формування
особистого ставлення до мови, історії, поглядів, культури, мистецтва, країни, мова якої вивчається, порівняння культури іноземної та рідної мови, виховання студентської молоді до самостійного вивчення та удосконалення іноземної мови.
Застосування нетрадиційних форм та засобів навчання у процесі вивчення іноземної мови буде лише стимулювати
студентів до ознайомлення соціокультурних особливостей народу мова, якої вивчається. Зокрема, використовувати такі із
них, як конкурси, олімпіади, змагання, конференції, зустрічі із іноземними представниками тощо. Щодо засобів навчання,
то ми пропонуємо не обмежуватись лише підручником, можливість використання комп’ютерних технологій на сьогодні
стає дедалі ширшим, аніж десять років тому [9]. Це дозволить студентам зацікавитись іноземною мовою та ознайомитись
з культурним надбанням країни, мова якої вивчається.
Важливим аспектом у формуванні соціокультурної компетенції студентської молоді у процесі вивчення іноземної
мови є підбір методів виховання. Враховуючи специфіку вивчення іноземної мови ми спираємося на такі методи виховання: методи впливу на свідому і підсвідому сфери особистості; методи організації діяльності, спілкування та формування позитивного досвіду суспільної поведінки; методи стимулювання діяльності й поведінки; методи самовиховання [3,
с. 113]. Останній із них, на нашу думку, є основним щодо формування, як соціокультурних, так і духовних цінностей студентської молоді. Проте, якби педагог не намагався виховувати особистість на основі культурних та духовних цінностей
нашого народу, без бажання самостійного пізнання неможливий процес виховання.
Отже, з вище зазначеного можна зробити висновок, що ефективне формування соціокультурної компетенції у студентської молоді доцільно забезпечувати шляхом залучення їх до спеціально організованої, духовно насиченої навчальновиховної та творчої суспільно значущої діяльності у процесі вивчення іноземної мови (за професійним спрямуванням) на
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немовних факультетах. При цьому вплив іншомовної комунікативної культури відіграє важливу роль у процесі формування духовності майбутніх вчителів, зокрема: формує культуру мови, знайомить із традиціями країни мови, яку вивчають,
цінності іншого народу, безумовно збагачує студентів духовно та інтелектуально на заняттях з іноземної мови.
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МЕХАНІЗМ БІЛІНГВІЗМУ І ПРОБЛЕМА РІДНОЇ МОВИ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглядається суть і особливості становлення механізму білінгвізму при вивченні іноземної мови,
можливість створення помилкових знакових зв’язків між лексичними одиницями двох мов, зв’язок іноземного слова
з рідним, що провокує одночасно і його зв’язок з відповідною семантичною системою, розглядається поняття домінантної мови. Розглядається необхідність перешкоджання створення помилкових знакових зв’язків між мовними
одиницями рідної та іноземної мов та сприяня становленню нової національної системи понять, що корелюється
системою понять рідної мови. Для виконання цієї вимоги необхідно реалізувати певні завдання: закріплювати знакові зв’язки іншомовних мовних одиниць з їх еквівалентами в рідній мові; розробляти ситуаційні зв’язки ситуаційних
кліше іноземної мови; перешкоджати створенню помилкових знакових зв’язків між лексичними одиницями і структурами другої і першої мови; розробляти механізм перемикання з однієї мови на іншу; створювати умови незалежно
від структур рідної мови породження іншомовних висловлювань.
Розглядаються прийоми навчання для практичної реалізації: введення іншомовних ЛО з урахуванням їх семантичних полів; систематичні вправи на створення і закріплення знакових зв’язків словосполучень у вигляді їх перекладу; лінгвокраїнознавчий коментар до іншомовних лексичних одиниць і словосполучення з національним лексичним
фоном; інтенсивні вправи з прецизійними словами.
Ключові слова: білінгвізм, лексична одиниця, семантична система, домінантна мова, розуміння.
THE MECHANISM OF BILINGUALISM AND THE PROBLEM OF NATIVE LANGUAGE FOREIGN LANGUAGE TECHING
The essence and peculiarities of the mechanism of bilingualism in the study of foreign languages, ability to create false
symbolic connections between lexical units of the two languages, communication with native foreign word that provokes
both its relationship with the corresponding semantic system, concept of the dominant language have been considered in the
article. The need for obstructing the creation of false symbolic links between linguistic units of native and foreign languages
and necessity of formation of a new national system of concepts that correlate system concepts of native language have been
studied. To fulfill this requirement certain objectives should be realize: to consolidate foreign relations sign language units
with their equivalents in their native language; to develop situational ties, situational cliche of foreign language; prevent
the creation of false symbolic relations between lexical units and structures of the second and first language; to develop a
mechanism to switch from one language to another; to create conditions regardless of the structures of generating foreign
native language of expression. Techniques for practical implementation of education have been considered: the introduction
of foreign lexical units based on their semantic fields; systematic exercises to build and consolidate relationships of iconic
phrases in the form of translation; language development; linguistic comment to the foreign lexical units and lexical phrases
with national background; intense exercise with precision words.
Keywords: bilingualism, lexical unit, semantic system, the dominant language understanding.
МЕХАНЫЗМ БИЛИНГВИЗМА И ПРОБЛЕММА РОДНОГО ЯЗЫКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГОЬЯЗЫКА
В статье рассматривается сущность и особенности становления механизма билингвизма при изучении иностранного языка, возможность создания ложных знаковых связей между лексическими единицами двух языков,
связь иностранного слова с родным, что провоцирует одновременно и его связь с соответствующей семантической
системой, рассматривается понятие доминантного языка. Рассматривается необходимость препятствования
созданию ложных знаковых связей между языковыми единицами родного и иностранного языков и содействия становлению новой национальной системы понятий, которая коррелируется системой понятий родного языка. Для выполнения этого требования необходимо реализовать определенные задачи: закреплять знаковые связи иноязычных
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языковых единиц с их эквивалентами в родном языке; разрабатывать ситуационные связи ситуационных клише иностранного языка; препятствовать созданию ложных знаковых связей между лексическими единицами и структурами второго и первого языка; разрабатывать механизм переключения с одного языка на другой; создавать условия
независимо от структур родного языка порождения иноязычных высказываний. Рассматриваются приемы обучения для практической реализации: введение иностранных ЛО с учетом их семантических полей; систематические
упражнения на создание и закрепление знаковых связей словосочетаний в виде их перевода; лингвострановедческий
комментарий к иноязычным лексических единиц и словосочетания с национальным лексическим фоном; интенсивные
упражнения с прецизионными словами.
Ключевые слова: билингвизм, лексическая единица, семантическая система, доминантная речь, понимание.

Проблема рідної мови незмінно виникає щоразу при розробці методів навчання іноземної мови. Складність цієї проблеми знайшла своє відображення у відомих методичних принципах навчання, начебто опори на рідну мову, його обліку
або виключення з навчального процесу. І досі ніякі авторитарні рішення не можуть змінити реальний стан речей: всі мовні
механізми учнів сформовані і працюють на рідну мову і відображають національне бачення навколишньої дійсності. У
результаті перші кроки до оволодіння чужомовному мовленню учень робить за посередництвом рідної мови, пов’язуючи
нові лексеми не з об’єктами дійсності, а зі словами рідної мови. На перших етапах навчання створюється тим самим так
званий субординативний тип білінгвізму. І лише пізніше, при більш високому рівні володіння мовою починає складатися
координативний білінгвізм з двома понятійними базами, кожна з яких пов’язана з однією мовою. Це об’єктивний процес,
і вирішення проблеми рідної мови слід шукати в становленні механізму білінгвізму.
В даний час дані фізіології та психології дозволяють зробити досить аргументований висновок про те, що оволодіння
другою мовою – це не просто накопичення мовного матеріалу в результаті підбору лексичних одиниць, ситуацій і засвоєння
граматичних форм і структур, а перебудова мовних механізмів людини для взаємодії, а пізніше та паралельного використання двох мовних систем, що на перших етапах засвоєння мови вимагає формування досвіду перемикання з мови на мову,
а на більш пізніх – нейтралізацію однієї системи для створення більш сприятливих умов функціонування іншої системи.
У чому ж суть і особливості становлення механізму білінгвізму? Його сутність полягає в порушенні знакових, денотативних (семасіологічних) або ситуаційних зв’язків лексичних одиниць в умовах необхідності або можливості вибору
між двома мовними системами. Денотативні або ситуаційні зв’язки лексичних одиниць (ЛО) рідної мови існують в тій чи
іншій мірі у всіх, хто приступає до вивчення іноземної мови. Вони знають в необхідних межах, як позначати той чи інший
предмет, те чи інше явище (денотативні зв’язки ЛО), якими мовними одиницями реагувати на виникаючу ситуацію. При
вивченні лексичних одиниць другої мови, незалежно від методу навчання, кожна нова іншомовна ЛО, що з’являється в
полі зору учня, пов’язується не з тим чи іншим суб’єктом дійсності, а з відповідним словом рідної мови (знакові зв’язки)
і тільки через нього з тим,що позначається. При цьому виникає небезпека створення помилкових знакових зв’язків в тому
випадку, якщо нове іноземне слово не має повноцінного еквівалента в рідній мові. Так, французьке слово balle семантизується зазвичай показом м’ячика і закріплюється в пам’яті учнів не як позначення даного м’ячика, а як еквівалент слова
рідною мовою «м’яч». Тим часом слово balle не годиться для позначення футбольного або іншого м’яча, що має камеру.
Крім того, слово balle може означати ще й кулю, і тюк, і навіть франк.
Можливість створення помилкових знакових зв’язків між лексичними одиницями двох мов і є першою особливістю
механізму білінгвізму.
Друга особливість становлення механізму білінгвізму полягає в тому, що зв’язок іноземного слова з рідним провокує
одночасно і його зв’язок з відповідною семантичною системою, яка утворюється навколо будь-якої лексичної одиниці.
Так, утворення знакового зв’язку une balle – м’яч збуджує семантичні зв’язки слова «м’яч» начебто забивати м’яч, ловити
м’яч, кидати м’яч, футбольний м’яч, грати в м’яч і т. п. Буквальний переклад цих словосполучень на французьку або іншу
мову призводить до грубих помилок.
Третя особливість становлення механізму білінгвізму пов’язана з законом: домінантною мовою, яка пригнічує другу і
інші мови і є не тільки лексичною, граматичною, а й лінгвокраїнознавчою інтерференцією.
Перераховані особливості становлення механізму білінгвізму говорять не тільки про необхідність його формування
з перших кроків навчання, а й прояснюють стратегію і тактику роботи викладача щодо рідної мови. Більш того, вони дозволяють визначити ефективні підходи до вибору та розробку методики навчання іноземної мови [5].
Отже, мова йде про те, щоб, з одного боку, перешкодити створенню помилкових знакових зв’язків між мовними одиницями рідної та іноземної мов, а з іншого боку, сприяти становленню нової національної системи понять, що корелює
системою понять рідної мови. Виконати таку вимогу можна, якщо реалізувати такі завдання:
– Закріплювати знакові зв’язки іншомовних мовних одиниць з їх еквівалентами в рідній мові;
– Розробляти ситуаційні зв’язки ситуаційних кліше іноземної мови;
– Перешкоджати створенню помилкових знакових зв’язків між лексичними одиницями і структурами другої і першої мови;
– Розробляти механізм перемикання з однієї мови на іншу;
– Створювати умови незалежно від структур рідної мови породження іншомовних висловлювань.
Практична реалізація перелічених положень передбачає розробку і використання наступних прийомів навчання:
– Введення іншомовних ЛО з урахуванням їх семантичних полів. Практично це означає не тільки введення слова, але
і пояснення меж його значення (balle – м’яч (без камери), ballon – м’яч (з камерою), повітряна куля), а головне, істотних
для нього зв’язків з іншими словами: грати в м’яч; ловити м’яч, кидати і т. п.
– Систематичні вправи на створення і закріплення знакових зв’язків словосполучень у вигляді їх перекладу, головним
чином з рідної мови на іноземну: вчитися в школі, ходити в школу, спізнюватися в школу, кінчати школу і т. п.
– Розробка мовних мікроситуацій для створення і закріплення ситуаційних зв’язків мовних кліше, наприклад: Ви в
Парижі, дізнайтеся, як пройти до Площі Згоди або Ви сидите в своїй кімнаті, хтось із Ваших французьких друзів стукає
до Вас... і т. п.
– Лінгвокраїнознавчий коментар до іншомовних лексичних одиниць і словосполучення з національним лексичним
фоном. Наприклад: une école у французів означає «навчальний заклад» взагалі або початкову школу, а французькі діти
старшого віку ходять не в школу, а в ліцей або коледж.
– Інтенсивні вправи з прецизійними словами, тобто з числівниками, іменами власними, назвами днів тижнів, місяців.
Вправи полягають у читанні, записи під диктовку, в цифровому позначенні числівників, днів тижня (наприклад: понеділок-1, четвер – 4, лютий – 2, вересень – 9 і т. п.), Вирішення вголос арифметичних прикладів та ін. Робота над прецизійними словами сприяє становленню навику перемикання і створенню паралельних (двомовних) денотативних зв’язків.
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– Використання зорового суб’єктивного коду як засобу навчання монологічного мовлення, що обмежує вплив рідної
мови. Мається на увазі завдання записати зміст іншомовного тексту будь-якими умовними знаками, в тому числі і малюнками, але без використання слів рідної мови. При цьому широко використовується перекладацький скоропис, символи
та правила розташування записів які допомагають швидко та економно зафіксувати основну інформацію, що міститься
в тексті. На основі своїх записів учні породжують іншомовне висловлювання, поступово звільняючись від граматичних
та лексичних імперативів рідної мови. Крім того, робота з «особистим кодом» викликає великий інтерес учнів і сприяє
підвищенню мотивації [1; 7]
Вправи з прецизійними словами і використання суб’єктивного коду як засобу навчання досі не знайшли ще широкого
практичного застосування, якщо не вважати викладання усного перекладу на перекладацьких факультетах. І якщо вправи
з прецизійними словами необхідні вже на початковому етапі навчання, то перехід до суб’єктивного коду як засобу навчання монологічного мовлення слід здійснювати не раніше другого року навчання мови.
Перерахованими прийомами навчання не обмежується процес створення механізму білінгвізму. Йому будуть сприяти
і вправи, спрямовані на формування супутніх мовних механізмів. До таких вправ відносяться: повторення іншомовного
тексту, варійоване по темпу мови і тимчасового періоду (відставання від промови ведучого, що вимірюється в кількості
слів); різні види скоромовок на мові, яка вивчається; інтралінгвістичний переклад (передача одного і того ж змісту різними засобами рідної мови); аудіювання іншомовного тексту з опорою на текст на рідній мові; складне аудіювання (аудіювання одночасно з читанням іншого тексту); зорове сприйняття тексту з рахунком і деякі інші.
Підводячи підсумок, можна зробити наступний висновок: зміцнення знакових зв’язків іншомовної лексики і формування навички перемикання на перших етапах навчання і поступова нейтралізація впливу домінативної мови завдяки
використанню суб’єктивного зорового коду, тобто формування механізму білінгвізму – ось найбільш ефективний шлях
вирішення проблеми рідної мови при навчанні іноземної.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті проаналізовано підходи вчених до трактування сутності іншомовної комунікативної компетентності; розкрито особливості формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей за допомогою активних методів навчання. Наведено приклади деяких активних методів навчання: дискусія,
дебати, метод проектів на заняттях з німецької мови. Доведено, що на заняттях з використанням активних методів навчання іноземної мови студенти засвоюють та усвідомлюють значущість навчального матеріалу, який згодом
використовують у реальному житті.
Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, компетенція, принципи навчання, активні методи
навчання.
Peculiarities of Forming Foreign Language Competence of Students of Non-linguistic Specialities
The article analyzes the approaches of scientists to the interpretation of the essence of foreign communicative competence. It is noted that foreign language communicative competence is an integral feature of professional specialist, covering
active substructure, such as knowledge, abilities, skills and methods of professional activity and communicative substructure,
like knowledge, abilities, skills and ways to implement professional communication.
Some aspects of communicative competence of students of non-linguistic specialities using active teaching methods are
given. Active teaching methods provide self-development and self-actualization. These techniques encourage finding the solution of educational problems in various aspects, such as improving students’ cognitive activity, creating positive learning
motivation and effective assimilation of large amounts of educational information. Some examples of active teaching methods,
such as discussion, debate, project-based learning are introduced in German classes.
Key words: foreign language competence, competence, principles of studying, active teaching methods.
Особенности формирования иностранной коммуникативной компетентности у
студентов неязыковых специальностей
В статье проанализированы подходы ученых к трактовке сущности иностранной коммуникативной компетентности; раскрыты особенности формирования иностранной коммуникативной компетентности студентов
неязыковых специальностей с помощью активных методов обучения. Приведены примеры некоторых активных
методов обучения: дискуссия, дебаты, метод проектов на немецкого языков. Доказано, что на занятиях с использованием активных методов обучения иностранного языка студенты усваивают и осознают значимость учебного
материала, который со временем используют в реальной жизни.
Ключевые слова: иностранная комуникативная компетентность, компетенция, принцыпы обучения, активные
методы обучения.
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Інтеграція України у європейський та світовий освітній простір зумовлює нове бачення основної мети вивчення іноземних мов у вищих закладах освіти. У програмі з іноземної мови для вищих навчальних закладів зазначено, що іноземні мови
виступають засобом міжкультурного спілкування, володіння якими веде до взаєморозуміння в будь-якому полікультурному
та мультилінгвальному просторі. Отже, стає очевидною роль іноземної мови як навчального предмета і зміна вимог до неї.
Останнім часом змінився статус іноземної мови в суспільстві. Найважливішим завданням для випускників немовних
спеціальностей стає не тільки практичне оволодіння іноземною мовою, але і придбання тих соціокультурних та комунікативно поведінкових навичок і вмінь, які в подальшому їм ефективно допоможуть. Зазначимо, що розширення міжнародного співробітництва вимагає від сучасного фахівця володіння іноземною мовою на принципово новому рівні – як інструментом, який дозволяє не тільки вільно орієнтуватися в сучасному суспільстві, але і якісно виконувати свої професійні
функції, розширювати свій професійний і культурний кругозір в процесі залучення до різноманітних джерел інформації.
Іноземна мова виступає невід’ємним компонентом освіти, а володіння нею – це не лише показник високого культурного рівня особистості, а й запорука її успішної професійної діяльності. З огляду на це, проблема формування іншомовної
комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей набула особливої актуальності й стала предметом
низки наукових досліджень. Теоретична та практична актуальність проблематики зумовила мету статті, а саме: дослідити
особливості формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей.
Зазначимо, що поява терміна «компетентність» стосовно мови і комунікації у понятійному апараті цілого ряду гуманітарних наук (філософії, педагогіки, психології, лінгводидактики, соціології) пов’язують з іменем відомого зарубіжного
вченого Н.Хомського. У його концепції вивчення мов зустрічаємо такі поняття: «граматична компетентність», «мовна
здатність» (linguistic competente), «мовне застосування», «мовна активність»(linguistic performance) [6, с. 10]. Надалі наукові дослідження здійснювалися у напрямі розширення, уточнення поняття «іншомовна компетентність», а також його
структурування.
Так С.Савіньон визначає комунікативну компетентність як здатність функціонувати у реальних умовах спілкування,
тобто в динамічному обміні інформацією, де лінгвістична компетенція повинна пристосуватися до прийому обширної
інформації як лінгвістичного, так і паралінгвістичного характеру. Вчена робить акцент на успішності іншомовної комунікації, яка залежить як від готовності і бажання комуніканта йти на ризик висловлювати свої думки іноземною мовою,
так і від його винахідливості щодо уміння користуватися власним словниковим запасом та відомими йому граматичними
структурами для передачі повідомлення. Важливу роль, на її думку, в іншомовній комунікації відіграють невербальні засоби (жести, міміка, інтонація), а лінгвістична правильність при усій її важливості може розглядатися у якості одного з
компонентів іншомовного комунікативного обміну [8].
Такі вчені, як М.Кенела і М.Свейна в моделі іншомовної комунікативної компетентності виокремлюють чотири компоненти-компетенції:
– граматична компетенція – рівень засвоєння комунікантом граматичного коду, що включає словниковий запас, правила правопису і вимови, словотворення і побудови речень;
– соціолінгвістична компетенція – уміння доречно використовувати і розуміти граматичні форми у різних соціолінгвістичних контекстах для виконання окремих комунікативних функцій (опису, повідомлення, переконання, запиту інформації);
– дискурсивна компетенція, або компетенція висловлювання – здатність поєднувати окремі речення у зв’язне повідомлення, дискурс, використовуючи для цього різні синтаксичні і семантичні засоби;
– стратегічна компетенція – здатність використовувати вербальні і невербальні засоби при загрозі зриву комунікації у
випадку «недостатнього рівня компетентності комуніканта або через наявність побічних ефектів» [7]. Сучасні дослідники
підкреслюють, що саме ця модель іншомовної комунікативної компетентності мала значний вплив на подальші наукові
дослідження проблеми.
Вивчення поглядів спеціалістів із даної проблеми (Г. Богін, А. Вербицький, Н. Гез, І. Зімняя, Т. Костюкова, Є. Пассов)
дозволяє нам охарактеризувати іншомовну комунікативну компетентність студентів немовних факультетів як ситуативну
категорію, що відображає здатність майбутнього спеціаліста реалізовувати: знання професійні (про специфіку професійної діяльності) та лінгвістичні (граматики, фонетики, лексики), іншомовні комунікативні уміння (здійснювати ефективне
спілкування), професійно-особистісні якості викладача (комунікативність, толерантність, здатність до подолання психологічного бар’єру під час іншомовного спілкування) і досвід іншомовного професійного спілкування, що сприяють креативному рішенню різноманітних практико-орієнтованих задач, які виникають у процесі навчання [2, с. 11].
Методику формування іншомовної комунікативної компетентності досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені-методисти (І. Берман, В. Бухбіндер, В. Коростильов, С. Шатілов, В. Гнаткевич, Ю. Пассов, Г. Китайгородська, О. Тарнопольський, Е. Мірошниченко, І. Баценко, В. Борщовецька, R. Ellis, I. Nation, N. Schmitt, W. Widdowson та ін.) [1]. Проте, як
зауважує В. Теніщева, у більшості досліджень професійна іншомовна комунікативна компетентність студента виступає,
перш за все, як здатність здійснювати комунікативну мовленнєву поведінку згідно із завданнями конкретних ситуацій
іншомовного спілкування, у навчанні відтворюється переважно зовнішня, знакова подібність, а не цілісний зміст професійної діяльності, пов’язаної з використанням іноземної мови. Як наслідок, формування у студента вищого немовного
навчального закладу такої професійної компетентності, до структури якої була б органічно інтегрована іншомовна компонента, залишається нерозв’язаною [5].
Зазвичай, вивчення іноземної мови на немовному факультеті орієнтоване на читання, розуміння й переклад спеціальних текстів, а також вивчення проблем синтаксису наукового стилю, визначається стандартною навчальною програмою
[3]. Педагогічні основи, які традиційно використовуються в процесі викладання дисципліни «Іноземна мова» не сприяють
розвитку іншомовної комунікативної компетентності на різних рівнях, не орієнтовані на формування мобільного спеціаліста, не спрямовані на мотивацію професійної самоосвіти особистості студента-педагога; не допомагають адаптації студентів до перманентно-змінних соціально-економічних умов ринку праці [2, с.55]. Отже, виникає необхідність перегляду
принципів навчання з дисципліни.
У процесі побудови педагогічних основ розвитку іншомовної комунікативної компетентності вчені спираються на
відповідні принципи навчання:
– гуманізація навчального процесу, яка полягає в розкритті особистісного потенціалу студента під час його професійної підготовки;
– професійно-орієнтована комунікативна направленість процесу вивчення іноземної мови, яка реалізується шляхом
використання сукупності методів навчання (комунікативного, аудіолінгвального, аудіовізуального); форм (ділова гра,
створення практико-орієнтованих ситуацій, бесіда, «круглий» стіл);
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– активізація пізнавальної діяльності в галузі реалізацій положень особистісно-орієнтованого підходу;
– підсилення мотивації навчання за рахунок використання не лише поширених методів навчання, але й комп’ютерних
і Інтернет-технологій у процесі вивчення іноземної мови [2, с. 78]. Отже, характерною особливістю принципів навчання з
предмету «Іноземна мова» є орієнтація навчального процесу на розкриття потенціалу особистості студента під час практичного оволодіння професійно-орієнтованою іноземною мовою, а не лише на засвоєння відповідної суми знань і умінь з
метою складання екзамену з даного курсу.
Таким чином, сформульовано задачі для формування іншомовної комунікативної компетентності в умовах немовних
спеціальностей вищих навчальних закладів: розробити зміст освіти з предмету в контексті компетентнісного підходу; визначити етапи вивчення тематичних розділів програми протягом чотирьох семестрів; виявити критерії та показники розвитку іншомовної комунікативної компетентності студента; визначити організаційно-педагогічні умови розвитку досліджуваної компетентності; враховувати специфіку майбутньої професійної діяльності студентів; розробити комплексну
програму навчання, враховуючи міждисциплінарні зв’язки й комплементарний характер сучасних наукових знань [2, с. 65].
Ми погоджуємося з сучасними дослідниками цієї проблеми, які пропонують внести деякі корективи в навчальну програму з дисципліни «Іноземна мова»: вивчення практично-орієнтованих усних тем, починаючи з 1 семестру; забезпечення
діалогічного спілкування всіх учасників навчального процесу в ході побудови суб’єктних відносин; розширення змісту іншомовного навчання за рахунок включення позааудиторних видів діяльності; обговорення питань, підготовлених раніше,
і тих, які виникли спонтанно під час практично-орієнтованого спілкування; виконання навчально-дослідницької роботи й
використання літератури іноземною мовою (реферати, статті, тези, доповіді).
Студенти немовних факультетів ЖДУ імені Івана Франка вивчають практично-орієнтовані усні теми з дисципліни
«Іноземна мова» (німецька) починаючи з 1 семестру (Der Mensch und seine Umgebung. Was macht mich glücklich. Unsere
Gesundheit – unser Reichtum. Kultur durch Reisen. Ausbildung, Beruf der Persönlichkeit. Familie und persönliche Beziehungen.
Deutschland : Nachrichten, Politik und Geschichte. Das Lesen ist mein Hobby. На практичних заняттях з дисципліни «Іноземна
мова» (німецька) ми застосовуємо найпоширеніші традиційні методи для організації активного навчання: словесні – бесіда, діалог; наочні – інтерактивна демонстрація; корпоративні – робота в малих групах, карусель; колективно-групові
– «аналіз ситуацій», «мозковий штурм», вирішення проблем; ситуативні – імітаційні ігри; дискусійні – дискусія, дебати;
дослідницькі – метод проектів. Наведемо приклади деяких активних методів навчання на заняттях з німецької мови на
прикладі теми «Deutschland. Die grössten Städte Deutschlands».
Приклади дискусії: Machen Sie den Wettbewerb «Die grössten Städte Deutschlands». Eine Gruppe bereitet die Kärtchen mit
den Namen der deutschen Städte. Die Teilnehmer aus der anderen Gruppe informieren alle über diese Städte.
Приклад дебатів: Besprechen Sie : «Man reist nach Osten, man reist nach Westen, aber zu Hause ist es am besten.
Projektarbeit zum Thema : Arbeiten Sie in kleinen Gruppen (3-4 Studenten in jeder Gruppe). Jede Gruppe repräsentiert die
Sehenswürdigkeiten Deutschlands.
Під час проведення практичних занять в ході побудови суб’єктних відносин намагаємося забезпечити діалогічне спілкування всіх учасників навчального процесу. Студенти 3-4 курсів виконують навчально-дослідницьку роботу й використовують літературу іноземною мовою, пишуть тези, статті, доповіді та беруть активну участь у студентських конференціях, висвітлюючи теми, якими цікавляться, німецькою мовою.
На нашу думку, саме такий зміст освіти з предмету «Іноземна мова» (німецька) спрямований на всебічний розвиток
іншомовної комунікативної компетентності в процесі оволодіння німецькою мовою для професійних цілей, що сьогодні є
важливим в умовах інтеграції міжнародного освітнього простору.
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DEVELOPING UKRAINIAN LEARNERS’ PRONUNCIATION SKILLS
THROUGH DIFFERENT TYPES OF SPEECH ACTIVITY
In the article the authors present an integrated approach to teaching English pronunciation to the Ukrainian learners who
specialise in English as their future profession. This approach is viewed in the paper as a means of developing the Ukrainian
learners’ English pronunciation skills through teaching them different types of speech activity: listening comprehension,
reading, writing and speaking. Besides, the approach to teaching pronunciation advanced in this paper takes full account of
the importance of context as a means for successful L2 pronunciation learning. In the article the authors give methodological
guidelines on teaching pronunciation and describe types of instructions that can be integrated into L2 practical phonetics
classes. The exercises presented in the paper could be effectively used in teaching process which may result in the students’
acquiring pronunciation norm and the ability to recognize different intonation patterns as well as develop their English
language competence for effective speaking, reading and writing. The paper also substantiates the expediency of the offered
integrated approach implementation to teaching English pronunciation, contributing to more effective L2 English pronunciation learning and teaching.
Key words: integrated approach, teaching English pronunciation, types of speech activity, listening comprehension, reading, writing, speaking, Ukrainian learners’ pronunciation of L2, practical phonetics.
РОЗВИТОК ВИМОВНИХ НАВИЧОК В УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ У РІЗНИХ ВИДАХ МОВЛЕННЄВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
У статті викладено інтегрований підхід до навчання українських студентів-майбутніх перекладачів і викладачів англійської вимови. Такий підхід розглядається у праці як засіб формування й розвитку в українських студентів
коректної англійської вимови під час декодування, розпізнавання, розуміння, запам’ятовування і кодування інформації в різних видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, письмо, говоріння). Шляхом пояснення фонетичної
термінології, пов’язаної з набуттям студентами навичок коректної вимови, автори статті дають практичні рекомендації та наводять приклади завдань, спрямовані на поліпшення вимови студентів у процесі їхнього навчання
аудіювання, читання, письма і говоріння.
Ключові слова: інтегрований підхід, навчання англійської вимови, види мовленнєвої діяльності, аудіювання, читання, письмо, говоріння, L2 вимова українських студентів, практична фонетика.
РАЗВИТИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ В УКРАИНСКИХ СТУДЕНТОВ В РАЗНЫХ ВИДАХ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье изложен интегрированный подход к обучению украинских студентов-будущих переводчиков и преподавателей английскому произношению. Такой подход рассматривается в работе как средство формирования и развития в украинских студентов корректного английского произношения при декодировании, распознавании, понимании,
запоминании и кодировании информации в различных видах речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо,
говорение). Путем объяснения фонетической терминологии, связанной с приобретением студентами навыков корректного произношения, авторы статьи дают практические рекомендации и приводят примеры заданий, направленных на улучшение произношения студентов в процессе их обучения аудированию, чтению, письму и говорению.
Ключевые слова: интегрированный подход, обучение английского произношения, виды речевой деятельности,
аудирование, чтение, письмо, говорение, L2 произношение украинских студентов, практическая фонетика.

In the course of teaching practical English phonetics to Ukrainian students it is essential to pay special attention to the development of all types of speech activity: listening, reading, speaking and writing.
While teaching pronunciation it should be kept in mind that listening comprehension naturally goes hand-in-hand with mastering pronunciation as «the perceptive and productive processes of the spoken medium of language» [1, p. 5]. Therefore, listening
comprehension may rightly be incorporated into the programmes of teaching pronunciation as an integral part of the perception
skills development.
In classes of practical English phonetics listening comprehension embraces phonematic hearing, intonation analysis, as well as
learning how to extract emotional and modal meaning of intonation in a context (context based analysis, or CA). Besides, listening is an obligatory element of the text prosody interpretation so it easily works with new or already studied texts of various styles
(formal, friendly, conversational, oratorial, belle-letter, etc.) and forms of speech (dialogues and monologues) at different class
stages with varying objectives.
This activity can be employed during the introduction of a new material, advanced stage of a skill development or revision.
An important moment here is to lift lexico-grammatical and pronunciation difficulties before the task itself and to give clear and
definite phonetic instructions, for instance: listen to the text and define its style; state the degree of familiarity between the interlocutors; divide the utterance / text into intonation groups; mark the stressed words in them; find out the word that takes a nuclear tone;
define its type; single out the emotionally colored words; define the prosodic means of emphasizing semantically important words
in the utterance / text; establish a set of nuclear tones actualized in the utterances expressing a certain feeling / emotion; compare
prosodic organisation of the utterances containing enumeration, direct address, parenthesis and the like. The instructions have to
be of a purely phonetic nature or be related to the communication context influencing intonation. The listening stage must then be
followed by a detailed analysis of phonetic phenomena; discussion of a certain phenomenon and / or its aspects and regularities
grounded on the related topic, followed by reading the text or its fragments (if the text is familiar); or transferring the skills and
knowledge to the speaking practice or written assignments.
One of the goals of teaching pronunciation is developing skills of reading texts of different styles and genres. The tasks can be
varied and combined with other forms of work such as: (1) find in the text: (a) the utterances containing, e.g., enumeration, explain
© A. A. Kalyta, L. I. Taranenko, 2015
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the differences in their prosodic organization, if any; read them out loud; (b) the passages expressing certain emotions or attitudes;
read them imitating the speaker’s intonation; (c) the utterances containing replies, concentrate on their intonation organisation,
mark the types of nuclear tones they take, read the replies, expressing polite and friendly attitude towards the speaker; (2) get ready
with the expressive reading of the text / fragment, having preliminarily discussed the distribution of pauses, terminal tones, stresses
and scales, etc.; (3) dramatize the text, using a complex of vocalic (intonation) and non-vocalic (mimics and gestures) means to
convey the contextual emotions, feelings and the like.
To make the reading activities more efficient one has to perform preparatory drills, to revise scales, nuclear tones, rules of
syntagmatic division and so on, to lift lexical and pronunciation difficulties, to find and discuss potentially problematic parts of the
text, to describe the cases of assimilation or reduction, to present graphically the intonation of the text most difficult passages. It is
important to analyze mistakes and to work out recommendations for correcting them, to discuss the intonation structure and functions, and to develop syntagmatic division skills.
The ultimate purpose of teaching is, no doubt, the production of intonationally correct and adequate oral English speech. The
gained skills of listening comprehension, reading, writing and prosodic text interpretation should all find their final outlet in the
speaking per se.
After choral work, imitation, reading, learning by heart one has to transfer the acquired skills to true to life situations, for
instance: ask your friend about the best route to get to the library / theatre, etc.; explain on the phone how to get to your place /
hospital / shopping mall, etc.; give instructions to the patient how to take pills / medicine; tell your friends a joke / funny story, etc.;
comfort your friend, who is upset; express your discontent / admiration / doubt / surprise, etc.
Explanations, discussions and analyses prove to be a good tool for the speaking skills development.
At different stages of work with the educational texts one has to draw the learners’ attention to the interaction of all language
means, for example: What are the dominant means of expressing surprise in the following utterance?; Find out the parts of speech
that bear the logical / emphatic stress in the utterance?; Define the style and pragmatic orientation of the utterance / text, dominant and subordinate feelings, modal meanings, emphatic centres of the utterance / text, etc., and it is recommended to analyse the
interaction of prosodic subsystems in the actualized speech.
To develop writing techniques it is advisable to regularly check the spelling of linguistic terms as well as the words used in
the course of intonation analysis. The tasks like complete the sentence; chose synonyms / antonyms; paraphrase the utterance etc.
done both in writing and orally, undoubtedly, help develop and reinforce the skills of the adequate logic thought expression and,
subsequently, phonetic analysis.
We find it important that learners analyse utterance and text pragmatics, sound modifications, etc., in writing. One also should
focus on the accuracy of writing while transcribing the texts or drawing their tonograms, observing the zone limits (differences
between the pitches of terminal tones, stressed syllables, modifications of terminal tones, etc.).
To perfect the skills of writing, speaking and conducting phonetic analysis, we suggest that the learners compile the phonetic
glossary of words and phrases for the intonation analysis (e.g. The following prosodic means joined together create the effect of
emphatic admiration; the effect is achieved through the interaction of certain prosodic subsystems).
The assignments below prove to be both creative and efficient for the individual work, performed in writing, e.g.: Prove that the
text belongs to colloquial style; Define the sets of prosodic means employed by the speaker to highlight the semantically important
words; Analyze the sentences containing author’s words from the point of view of their prosodic organization; Chose five complex
/ compound sentences from the book for your home reading, lay stress-and-tone marks, draw tonograms; Get ready to read the
sentences in accordance with their pragmatic aim, style, etc.
At the advanced stage the learners are recommended to practise individual presentations on theoretical topics (according to
their interests); other learners, or a partner in case of pair work, could analyze and evaluate the performance. To increase the mutual
efficiency the students need to specify the details of the report; they have to ask the reporter to exemplify the ideas of the text; to
check whether the students know the spelling of the terms, i.e. play the role of a fault-finding examiner; together they can discuss
the issue, enumerate main propositions, exceptions and so on. Individual tasks can be designed to concretize the theoretical knowledge, relate it to the speech communication practice: explain the differences between pronunciation of a word and its spelling;
analyze the intonation organization of the utterance; find and explain the cases of obligatory assimilation; pronounce the sentence
with the descending stepping or sliding scale, explain the differences in the sentence meaning, do it in writing; provide a few possible prosodic realizations of the same sentence, present them graphically and comment on the differences in the modal meanings;
read the fragment observing the rules of stress distribution and intonation organization, explain your choice, etc.
These exercises are designed to evaluate the Ukrainian learners’ pronunciation and give them an insight into the English language and the ways it operates in real communicative situations.
It is advisable that a typical unit [3; 4] should contain tasks practising the new terms, vocabulary, grammar structures, sound
and intonation patterns, reading rules and reading techniques as well as the exercises based on the texts of fables and fairy tales.
The choice of the fables and fairy tales as a language matter was primarily determined by their specific textual features. In the first
place, being short literary compositions they provide concise information. Besides, students are usually familiar with the plots of
the stories from their childhood and elementary grades, which enables them to focus their attention rather on the language of expression than on what is expressed. Moreover, using fables and fairy tales as the language material we can educate learners since
their texts serve as a commentary on human behaviour, highlighting the follies or virtues.
Exercises based on the texts of fables and fairy tales consist of four sections covering sound and intonation practice, listening
comprehension, reading and writing activities. These exercises are aimed at giving the learners sufficient practice in identifying
different sounds, sound clusters and intonation patterns as well as at developing their reading, speaking and writing skills through
listening comprehension.
Some of the tasks are accompanied by concise explanations to give students the clearest possible understanding of a certain
phonetic phenomenon and the way it functions which help the learners overcome difficulties in acquiring English pronunciation,
vocabulary items, and grammar structures as well as improve their listening comprehension and writing skills and make their communication in English easy and successful. All teaching material is organised according to the Curriculum for English Language
Development for Years One to Four in Universities and Institutes of Ukraine.
The following is the script of the Aesop’s fable «The Dog and his Reflection» with listening comprehension, writing and pronunciation exercises. The main aim of the tasks is to give the learners practice in identifying different sounds, sound-combinations
and intonation patterns, as well as to develop their writing skills through listening comprehension. As one skill cannot be performed
without others, such an approach permits to incorporate different skills in their close relation into the learning process. In such a
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context developing effective listening comprehension skills can lead not only to the improved listening but also to better pronunciation, reading, speaking and writing.
The recorded units can be performed by a learner both in class and after classes in a language laboratory or working alone at home
using the recordings. When doing exercises he/she may also need to pause the recording after each sentence to give him/her time to think
or to write his/her answers. When a student is instructed to repeat single words there is a pause in the recording for him/her to do so.
The Dog and his Reflection [2].
One day, a dog took a bone from a shop. He ran off with it before anyone could catch him. He came to a river and went over the
bridge. As he looked down into the water, he saw another dog with a bone! He did not know that the dog he saw in the water was
a reflection of himself. «That dog has a big bone. It is as big as mine,» he said. «I will jump into the water and take it from him».
So in he jumped. When he was in the water, he could not see the other dog. And he could not see the other bone either. He had lost
his own bone, too, because it fell as he jumped in. So, because he was greedy, he got nothing in the end.
Moral: If you want more because you are greedy, in the end you might find you have less.
Exercises based on the text of the fable
Sound Practice
A. Listen and repeat* (*all the exercises marked by the asterisk are recorded, that is why the students can only listen to the
recorded words taken from the text of the fable, improving their listening comprehension).
B. Listen to the following sound contrasts, practise their pronunciation.
/i:/ – /I

he – his
see – with
the – is
greedy – bridge
C. Spell the words according to their transcription.
/hi:
h
si:
I
D
b
g
b

/I

/e/ – /{

with – went
in – end
will – when
nothing – anyone

less – has
said – that
fell – ran
end – catch

l
s
f
w

h
{
r
k

D. Listen and transcribe the words you hear*.
a) E. Transcribe the words containing the vowels /i:, IAs he looked down into the water, he saw another dog with a bone!
b) So in he jumped.
c) He had lost his own bone, too, because it fell as he jumped in.
d) One day, a dog took a bone from a shop.
e) He did not know that the dog he saw in the water was a reflection of himself.
f) When he was in the water, he could not see the other dog.
g) So, because he was greedy, he got nothing in the end.
h) He ran off with it before anyone could catch him.
i) If you want more because you are greedy, in the end you might find you have less.
j) And he could not see the other bone either.
k) «That dog has a big bone.»
l) He came to a river and went over the bridge.
m) «It is as big as mine,» he said.
n) Moral:
o) «I will jump into the water and take it from him».
Written Practice
A. Complete the following sentences from memory:
a) One day...
b) He came to a river...
c)...he saw another dog with a bone.
d) He didn’t know that...
e) «I will jump into the water»...
f) When he was in the water...
g) And he could not see...
h) He had lost his own bone, too, because….
B. Find in the text the reason the dog jumped into the water, write it down.
C. Comment on the moral of the fable describing the greedy dog. What do you think the author’s attitude towards greediness
is (positive or negative)? Do it in writing.
D. Write alternative, yes/no-questions, tag- and wh-questions (three for each type) referring to the plot of the fable.
E. State the grammar tenses in the narration. Give reasons for the Present Simple and Past Simple functioning in the fable.
Write down the Present Simple of the irregular verbs mentioned in the text.
F. Write the fable in the Present Simple Tense.
G. Write down your own story, which proves the moral of the fable.
As we see, by stressing the link between phonetic, lexical and grammatical levels of the language, the suggested sample of
exercises promotes an integrated approach to the language matter presentation and its acquisition. While performing such exercises
regularly, students will begin to recognise the communicative patterns as well as pronunciation norms and will develop a competence for effective reading and speaking.
The experience gained by the authors in the course of exercises implementation into the teaching process shows that the offered integrated approach to teaching pronunciation results not only in the students’ acquiring pronunciation norm and the ability
to recognize different intonation patterns but also develops their English language competence for effective speaking, reading and
writing.
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ПЕРЕВАГИ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ
Стаття присвячена демонстрації переваг комунікативного методу, який застосовується при вивченні іноземних мов у ВИШах над традиційними методами вивчення мови. Мета комунікативного підходу – спілкування в соціальних структурах або формування комунікативної компетенції, яка включає і граматику, і соціолінгвічну, і професійну компетентність. Саме комунікативний метод спрямований на створення необхідних умов для навчальної та
професійної діяльності студентів. Основними перевагами комунікативного методу навчання є органічне поєднання
свідомих і підсвідомих компонентів у процесі навчання іноземної мови, тобто засвоєння правил іншомовних моделей
відбувається одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвою функцією. Суть комунікативного навчання
полягає в активному використанні методологічних підходів, які б сприяли перетворенню самого процесу навчання в
процес активного спілкування. Важливість комунікативного підходу при навчанні студентів полягає у тому, що від
розвитку навичок іншомовного спілкування залежить не тільки результативність засвоєння учбової дисципліни, а
й динаміка інтеграції в іншомовне соціальне середовище, адаптація у ньому, подолання різноманітних труднощів –
емоційних, труднощів із зрозуміння сенсу матеріалу, спілкуванні тощо.
Ключові слова: комунікація, комунікативний метод, соціальна структура суспільства, традиційні методики навчання.
BENEFITS OF COMMUNICATIVE METHOD WHILE LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN UNIVERSITIES
The article is devoted to demonstrating the benefits of communicative method used in the study of foreign languages in high
schools over traditional methods of learning. The purpose of the communicative approach is communication in social structures,
which includes grammar and professional competence. Communicative method aims to create the necessary conditions for
training and professional activities of students. The main advantages of communicative teaching method are the organic combination of conscious and unconscious components in the process of learning a foreign language. The rules of foreign models
occur simultaneously with the mastery of communicative speech function. Implementation of the communicative approach in the
learning process of a foreign language means that the formation of foreign language skills happens through the implementation
of foreign language students. The essence of communicative teaching is the active usage of methodological approaches that have
contributed to making the process of learning by active communication. The importance of communicative approach in teaching
students does not only impact the assimilation of educational discipline, but also the dynamics of integration in the foreign language social environment, adapting to it, overcoming various difficulties – emotional, difficulties in understanding the material.
Communicative competence is a student’s ability to assess the situation, given topic, task and communicative settings.
Keywords: communication, communicative method, social structure, traditional teaching methods.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В
ВУЗАХ
Статья посвящена демонстрации преимуществ коммуникативного метода, который применяется при изучении иностранных языков в вузах над традиционными методами изучения языка. Цель коммуникативного подхода
– общение в социальных структурах или формирование коммуникативной компетенции, которая включает и грамматику, и социолингвистичную и профессиональную компетентность. Именно коммуникативный метод направлен
на создание необходимых условий для учебной и профессиональной деятельности студентов. Основными преимуществами коммуникативного метода обучения является органическое сочетание сознательных и подсознательных
компонентов в процессе обучения иностранному языку, то есть усвоение правил грамматики происходит одновременно с овладением их коммуникативно-речевой функцией. Суть коммуникативного обучения состоит в активном
использовании методологических подходов, которые бы способствовали превращению самого процесса обучения в
процесс активного общения. Важность коммуникативного подхода при обучении студентов заключается в том,
что от развития навыков иноязычного общения зависит не только результативность усвоения учебной дисциплины,
но и динамика интеграции в иноязычную социальную среду, адаптация в ней, преодоление различных трудностей –
эмоциональных, трудностей понимания смысла материала, общения.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативный метод, социальная структура общества, традиционные
методики обучения

Кожна культура має свою систему мови, за допомогою якої її носії спілкуються один з іншим. Мова – це система звукових знаків, яка виникла стихійно в людському суспільстві, яка постійно розвивається та слугує для цілей комунікації та
може виразити усю сукупність знань та уявлень людини про світ.
Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю процесу удосконалення навчання іноземних мов, висвітлення нових досягнень в комунікативній лінгвістиці.
Мета цієї статті полягає у демонстрації переваг комунікативного методу, який застосовується при вивченні іноземних
мов у ВИШах над традиційними методами вивчення мови.
Комунікація – це складний та багаторівневий процес, який може виступати в один і той же час і як процес взаємодії
індивідів, і як інформаційний процес, і як відношення людей один до іншого, і як процес їх взаємовпливу друг на друга,
і як процес взаємного розуміння [2, с. 328–349]. Саме розвиток комунікативних здібностей людини призводить до формування його комунікативної культури. В свою чергу, комунікативна культура включає у себе наступні компоненти –
психологічні особливості людини, особливості міркування та соціальні установки (зацікавленість процесом спілкування,
мотивація).
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Комунікативний метод вивчення іноземної мови є ефективним у разі проведення як групових, так і індивідуальних
занять зі студентами, де, у першому випадку, суб’єктами спілкування є викладач, група, студент, а у другому – викладач
та студент.
Так, Є. І. Пасов у своїй роботі «Комунікативний метод навчання іншомовному говорінню» зазначає, що «навчати
говорінню, при цьому не навчаючи спілкуванню та не створюючи на уроках умов мовленнєвого спілкування, неможна»
[3, с. 280–290].
Ефективність володіння іноземними мовами в процесі навчально-професійної діяльності у вузі у значній мірі залежить
від психологічної готовності людини засвоїти та використовувати іншу мову, від вміння людини використовувати свої
можливості.
Не дивлячись на велику кількість наукових робіт та методичних вказівок з використання комунікативного методу навчання іншомовному говорінню, сучасний етап розвитку суспільства, який характеризується активізацією інтеграційних
процесів висуває серйозні вимоги до адаптації та модернізації процесу комунікативного навчання студентів. Проблемам
вивчення та подальшого розвитку змісту комунікативного підходу до вивчення іноземних мов присвячено багато вітчизняних та зарубіжних робіт. Викладачам іноземних мов відомі особливості комунікативних підходів, розроблених не тільки в Україні, а й зарубіжними колегами багатьох країн.
Так, деякі викладачі схиляються до думки, що знання повинні добуватися студентами не у готовому вигляді, а за
допомогою системи дій, у якій результат попередньої дії стає способом здійснення наступної. Така система забезпечується винесенням на перший план кінцевої загальної мети, яка в умовах навчання створюється постановкою початкової
стратегічної задачі. Проблемно-комунікативна ситуація є у даному випадку стратегічним завданням, вирішення якого є
можливим після виконання послідовного ряду тактичних задач.
Все більшу популярність набуває інтенсивна методика Г.А. Китайгородської, яка базується на ідеї активізації можливостей групи через активізацію можливостей особистості студента або викладача, та, навпаки, в ігровій діяльності.
На думку Г.А. Китайгородської студент, як суб’єкт учбової діяльності, характеризується рядом специфічних параметрів, які в залежності від контексту навчання можуть виступати або резервами, або бар’єрами у навчанні [1, c. 152–158].
В процесі оволодіння іноземною мовою студенти засвоюють матеріал, який показує функціонування мови в її рідному
середовищі, мовну поведінку носіїв мови в різних ситуаціях спілкування та розкриває особливості поведінки, пов’язані з
народними традиціями, соціальною структурою суспільства, етнічною належністю. Це здійснюється за допомогою аутентичних матеріалів (оригінальних текстів, аудиозаписів, відеофільмів), які є нормативними з точки зору мовного оформлення та містять лінгвокраїнознавчу інформацію.
Цінність комунікативного підходу полягає у можливості індивідуалізувати цілі та зміст навчання, його методи та
засоби. Комунікативний метод, що ґрунтується на комунікативному підході до вивчення мов, увібравши все позитивне,
що було в традиційних методах, розвивається з врахуванням сучасних вимог. В ньому поєднуються: використання рідної
мови студентів для розкриття значення навчального матеріалу, сприйняття мови в процесі навчання як засобу спілкування, розвиток усного мовлення при вивченні іноземної мови, вивчення граматики в мовних моделях, що сприяють кращому
засвоєнню мови.
Комунікативна компетенція – це спроможність студента вибирати й реалізовувати програми мовленнєвої поведінки залежно від здатності студента орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, тобто уміння студента оцінювати ситуації,
враховуючи тему, завдання, комунікативні установки, що виникають в учасників до й під час бесіди. Науковці, які досліджували і розвивали комунікативний метод у процесі вивчення іноземних мов, виділяють такі основні його принципи:
принцип мовленнєвої спрямованості, особистої індивідуалізації, ситуативності, новизни, функціональності [4, c. 47–65].
Про спрямованість комунікативних умінь свідчить здатність студентів самостійно моделювати мовні одиниці, аналізувати тексти різних типів мовлення, вести діалог в різних ситуаціях, правильно використовувати лексику тощо. На
основному етапі роботи з удосконалення комунікативних умінь є доцільними комунікативно зорієнтовані завдання, а саме
комунікативний тренінг. Викладач ставить завдання або ситуативну задачу, яку студенти повинні виконувати. Наприклад,
переконати клієнта скористуватись послугами саме їх фірми або змоделювати будь-яку телефонну розмову. Застосування
таких видів діяльності сприяє вдосконаленню комунікативно-мовленнєвих умінь студентів. У період навчання студенти
повинні систематично працювати над удосконаленням власного мовлення, ознайомлюватися з різними засобами впливу
на партнера комунікації, удосконалювати практичні мовленнєві уміння й навички.
Основними перевагами комунікативного методу навчання є органічне поєднання свідомих і підсвідомих компонентів
у процесі навчання іноземної мови, тобто засвоєння правил іншомовних моделей відбувається одночасно з оволодінням
їх комунікативно-мовленнєвою функцією. Реалізація комунікативного підходу у навчальному процесі з іноземної мови
означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню студентами
іншомовної мовленнєвої діяльності. Тобто оволодіння засобами спілкування, аудіювання, читання та письма здійснюється шляхом реалізації цих видів мовленнєвої діяльності в процесі навчання в умовах, що моделюють ситуації реального
спілкування. Сучасне комунікативне викладання мови спирається на цілий ряд різних освітніх традицій, не існує єдиного
узгодженого набору практик, які характеризують поточне комунікативне навчання мови.
Сучасні підходи в методиці спираються на більш ранні традиції комунікативного навчання мови й продовжують орієнтуватись певною мірою на традиційні підходи. Тому, аудиторна діяльність спрямована на розвиток комунікативної
компетентності студентів на основі зв’язків розвитку граматичних навичок та здатності до спілкування. Таким чином,
граматика не викладається ізольовано, але часто використовується в ході комунікативних завдань, тим самим створюючи
необхідність в конкретних аспектах граматики [5, c. 79–91].
Базові стратегії навчання іноземних мов на основі комунікативного підходу це перш за все активний обмін в системі
«викладач-студент». Це також контекстуалізація мовного матеріалу, який реалізується через рольові ігри та різні комунікативні типи діяльності. Дуже позитивним є ситуація, коли викладач на своїх заняттях надає студентам більш самостійності, тобто надає їм можливість «автономного навчання». Вивчаючи іноземну мову за допомогою комунікативного
підходу студенти у подальшому мають можливість користуватися нею у конкретних ситуаціях, з конкретною практичною
метою. Важливим є також соціальний характер навчання – адже навчання є соціальним явищем, яке залежить від взаємодії з іншими людьми. Викладачем мають також ураховуватись особливості мислення студента, оскільки мова має
служити засобом розвитку навичок критичного й творчого мислення. Тому слід брати до уваги індивідуальні особливості
студентів. Дуже важливою є творча співпраця викладача і студентів – коли викладач розглядається як посередник, який
тільки перевіряє різні альтернативи, тобто навчання відбувається через дію.
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Таким чином, значна перевага комунікативного методу в тому, що процес навчання іноземних мов будується адекватно реальному процесу мовленнєвого спілкування, тобто процес навчання є моделлю процесу мовленнєвої комунікації.
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
Стаття присвячена проблемі організації самостійної роботи студентів з вивчення професійно орієнтованої
англійської мови. Окреслено поняття самостійної роботи. На основі посібника з самостійної роботи для соціальних
робітників представлено три етапи її організації. Визначено цілі викладача та студентів на кожному етапі. Запропоновано методичні рекомендації щодо використання посібника.
Ключові слова: професійно орієнтована англійська мова, спеціалісти з соціальної роботи, посібник з самостійної роботи, етапи самостійної роботи
SELF-STUDY WORK OF STUDENTS FROM DISCIPLINE «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES»
The article gives a short review of scientific research dealing with the organization of students’ independent activity for
English for Specific Purposes learning. Special attention is paid to the motivation of social workers’ independent activity. The
three stages of self-study work have been determined on the base of the self-study manual for specialists in social work. The
teacher’s and students’ goals on each stage have been specified. The methodological recommendations on the application of
the manual have been given. The perspectives of future scientific investigations have been indicated.
Key words: English for specific purposes, specialists in social work, stages of self-study work, manual on self-study work
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена рассмотрению проблемы организации самостоятельной работы студентов по изучению профессионально ориентированного английского языка. На основе пособия для самостоятельной работы социальных
работников представлены три этапа ее организации. Определены цели преподавателя и студентов на каждом
этапе. Предложены методические рекомендации по использованию пособия.
Ключевые слова: профессионально ориентированный английский язык, специалисты по социальной работе, пособие по самостоятельной работе, этапы самостоятельной работы.

У навчанні іноземної мови професійного спрямування головною метою є формування особистості, яка здатна до виконання успішної, продуктивної та ефективної професійної діяльності з використанням засобів іноземної мови або в умовах
іншомовної культури. Самостійна робота студентів при вивченні профільної іноземної мови розглядається як важливий
фактор засвоєння навчального матеріалу. Тому вона повинна стати основою здобуття знань з професійної іноземної мови,
важливою частиною процесу підготовки кваліфікованих фахівців рівня «спеціаліст» і «магістр».
Самостійна робота є широким поняттям, у тлумаченні якого сформувалися різні підходи, що зумовлено відмінностями в розумінні суті цього явища. Досить часто самостійну роботу розглядають як окремий вид навчальних занять поряд
з лекцією, семінаром або практичним заняттям. При цьому її суттєвими ознаками вважають проведення заняття за розкладом, роботу без безпосередньої участі викладача, але під його контролем. За іншими твердженнями, самостійна робота
передбачає всю активну розумову діяльність студентів у навчальному процесі, є внутрішньою основою зв’язку різних
видів і форм занять між собою. У цьому випадку самостійна робота охоплює всі види і форми навчального процесу, тобто
пізнавальну діяльність не лише поза аудиторією, але й на лекціях, семінарах, індивідуальних співбесідах, заліках, іспитах,
під час захисту курсових, дипломних робіт тощо. У рамках нашого дослідження йдеться про організацію самостійної
роботи з фахової англійської мови, під якою ми розуміємо форму організації і здійснення самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх соціальних робітників як поза аудиторією, так і в аудиторії.
Питанню самостійної роботи тих, хто навчається, присвячено роботи А. П. Авдеєнко, І. П. Задорожньої, І. О. Зимньої,
В. О. Козакової, А. В. Конишевої, Т. М. Пащенко, А. І. Родинко, Н. Ф. Коряковцевої, Н. В. Ягельської, Л. В. Ягеніч та ін.
Науковці підкреслюють, що особливе значення для організації самостійної навчальної діяльності учнів/студентів мають
підручники та навчальні посібники, які повинні формувати правильне розуміння необхідності самостійної роботи, визначати обсяг, структуру і зміст навчального матеріалу, містити методичні рекомендації щодо організації виконання програми самостійної роботи, форми контролю і критерії її оцінювання.
Для навчання майбутніх фахівців з соціальної роботи професійно орієнтованої англійської мови нами створено посібник Self-study Book for Social Workers [2]. Метою статті є представити методику організації самостійної роботи спеціалістів з соціальної роботи третього та четвертого років навчання, використовуючи матеріали посібника і зробивши їх
логічним продовженням навчальної діяльності студентів на заняттях з англійської мови під керівництвом викладача. Посібник містить вісім розділів, які відповідають тематиці робочої програми з навчальної дисципліни «Англійська мова для
соціальних робітників» [1]. У кожному з них у відповідних підрозділах «Reading Section», «Language Section» і «Writing
Section» подано розроблені авторами вправи і завдання, які спрямовані на вдосконалення лексико-граматичних навичок
і розвиток умінь писемного мовлення.
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Структура навчального посібника, а також дані його апробації впродовж двох років дозволили нам виділити етапи
організації самостійної роботи студентів, які представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Методика організації самостійної роботи спеціалістів з соціальної роботи
Етапи
I.
Підготовчий
етап

II.
Основний
етап

IІІ.
Підсумковий
етап

Мета викладача / студентів

Навчальна діяльність студентів

1. Ознайомити із структурою посібника та навчальним матеріалом.
(Викладач)
2. Усвідомити структуру організації
навчального матеріалу. (Студенти)

1. Визначення мети вправ і джерел пошуку необхідної для їх виконання інформації (аудиторна робота під керівництвом викладача)
2. Постановка цілей, складання плану і проектування кінцевого
результату самостійного навчання. Вибір індивідуальних форм і прийомів виконання роботи. (аудиторна самостійна робота)

1. Виконати вправи, запропоновані
в підрозділах
Reading Section і Language Section
(Студенти)

1. Підготовка навчального матеріалу для самостійної роботи. Проведення аналогії між подібними вправами, які виконувалися в аудиторії.
Здійснення пошуку відповідних правил, значення фахових термінів,
зразків мовлення тощо.(позааудиторна самостійна робота)
2. Створення власного мовленнєвого продукту відповідно до умов,
заданих ситуацією. Здійснення пошуку додаткового матеріалу для
підготовки і написання професійно орієнтованого есе.
(позааудиторна самостійна робота)

2. Виконати завдання підрозділу
Writing Section
(Студенти)
1. Здійснити взаємоконтроль за виконанням вправ, запропонованих у
підрозділах
Reading Section і Language Section
(Студенти)
2. Організувати обговорення проблемних питань з підрозділів
Reading Section і Language Section.
(Студенти – лідери груп)
3. Провести обмін фаховою інформацією, представленою в есе.
(Студенти)
4. Зафіксувати мовні та мовленнєві
помилки студентів. Здійснити перевірку письмових робіт. (Викладач)

1. Порівняння результатів виконаної роботи з підрозділів Reading Section і Language Section
в малих групах під керівництвом лідерів.
(аудиторна самостійна робота)
2. Презентація лідерами проблемних питань перед усією групою. Пошук і обґрунтування правильних варіантів відповідей.
(аудиторна самостійна робота)
3. Презентація есе в парах.
(аудиторна самостійна робота)
4. Виконання роботи над помилками. Усвідомлення зроблених помилок. (аудиторна робота під керівництвом викладача)

Прокоментуємо таблицю. Самостійна робота студентів починається з підготовчого етапу, в аудиторії, коли викладач
пропонує їм ознайомитися із структурою навчального посібника. Студенти усвідомлюють, що усі розділи мають ідентичну структуру, і що кожен розділ складається з підрозділів, які містять матеріал для формування і розвитку окремих
англомовних компетентностей.
Викладач пояснює, що на початку роботи з відповідним розділом студентам необхідно виконати завдання з Reading
Section і звертає увагу на наявність трьох різних текстів, кожен з яких містить два передтекстові завдання. Викладач
перевіряє чи розуміють студенти мету першого завдання. Студенти усвідомлюють, що виконуючи таке завдання, вони
з’ясовують глибину обізнаності з професійною темою і налаштовуються на відповідну фахову термінологію. Викладач
пояснює, що позааудиторна самостійна робота повинна розпочатися з короткого письмового викладу наявної у студентів
інформації з професійної проблеми. Наведемо приклад такого завдання з першого розділу запропонованого навчального
посібника «Perspective of Lifelong Development».
* Do you agree with the statements below? Why?
1. People are becoming more and more obsessed with health and well-being.
2. The power of life style is quite important in promoting health and well-being.
3. Learning in health and well-being ensure that people develop the knowledge, understanding and skills which they need now
and in the future.
Продовжуючи ознайомлення з матеріалом з Reading Section, викладач звертає увагу студентів на друге завдання з
інструкцією прочитати автентичний текст і пояснити певну інформацію. Він просить студентів також переглянути післятекстові завдання і підкреслює, що їх виконання потребує, наприклад, уміння самостійно знайти значення лексичних
одиниць з опорою на контекст або перефразувати їх; знайти відповідні підзаголовки до тексту; відповісти на питання,
здійснивши пошук необхідної інформації, тощо. Під керівництвом викладача студенти пробують визначити мету запропонованих вправ. Нижче пропонується приклад післятекстової вправи.
* Paraphrase the following statements from the text. Do it in writing.
1. We are becoming more and more obsessed with health and well-being.
2. We adopt good nutritional patterns, etc.
Продовжуючи роботу на першому етапі, студенти переходять до аналізу вправ підрозділу Language Section, які спрямовані на формування граматичної компетентності у читанні та письмі. Під керівництвом викладача студенти усвідомлюють, що увага приділяється розширенню їхнього словникового запасу за рахунок фразових дієслів, які широко вживаються
в сучасній розмовній та письмовій англійській мові і є характерними як для мови загального, так і для мови спеціального
вжитку. Викладач коментує, що англійськими фразовими дієсловами називають поєднання дієслова з прийменником,
прислівником або з цими двома частинами мови одночасно. Таке поєднання можна визначити як «ідіоматичне», так як дослівний переклад кожного з компонентів не становить єдиного сенсу всього поєднання. Для опанування різних фразових
дієслів пропонується низка вправ у кожному розділі посібника. Наведемо приклад вправи цього підрозділу.
* Paraphrase the following sentences using phrasal verbs with ‘DO’ instead of the underlined words. Translate your
sentences into Ukrainian.
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1. My mother is looking after her niece and nephew while her sister is in the hospital. 2. Can you manage without your mobile
while you are in class? etc.
Writing Section створено з метою спонукати студентів висловити власну думку з приводу фахової проблеми, здійснити пошук додаткової інформації з цієї проблеми з метою скласти план і написати есе. Викладач наголошує на тому, що
завдання цього підрозділу відрізняється від тих, що пропонувалися раніше, і просить студентів пояснити різницю. Це
спонукає студентів усвідомити, що вправи попередніх підрозділів були частково керованими, репродуктивними, оскільки
вони, хоч і виконувалися самостійно, власний мовленнєвий продукт не створювався.
Вибір однієї з трьох запропонованих фахових проблем і написання есе є продуктивним видом діяльності, який не є керованим
і вимагає від студентів самостійного особистісного підходу. Щоб виконати завдання Writing Section студенти змушені приймати
самостійні рішення, вибирати свою позицію стосовно проблеми, здійснювати пошук інформації з проблеми для обґрунтування
своєї точки зору, конструювати і створювати власний мовленнєвий продукт. Далі пропонуються завдання із описаного підрозділу.
1. Choose one of the following topics as your unit 1 writing assignment.
* Learning in health and well-being ensures that children and young people develop the knowledge, understanding and skills
which they need now and in the future.
* Formation of a healthy life style of individuals, families and communities are main social workers’ activities nowadays.
Далі має місце основний етап самостійної роботи. Студенти працюють вдома. Вони здійснюють вибір індивідуальних
форм і прийомів виконання роботи, визначають для себе конкретні цілі, складають план роботи, визначають джерела пошуку
необхідної інформації, проектують кінцевий результат. Успішне завершення основного етапу забезпечується здатністю студентів діяти продуктивно, створювати якісний особистісний навчальний продукт, знаходити власні підходи до його підготовки.
На підсумковому етапі студенти повинні здійснити взаємоконтроль за виконанням позааудиторної самостійної роботи. Саме необхідність порівняти результати роботи зумовлює місце проведення підсумкового етапу, який відбувається
в аудиторії. Проте студенти продовжують працювати самостійно. Цей етап є дуже важливим, оскільки самі учасники –
лідери груп виступають у ролі викладачів. Лідера можна змінювати для перевірки вправ кожного нового підрозділу, що
дасть можливість декільком студентам виконувати роль викладача і нести відповідальність за результат виконаної роботи.
Завданням лідерів є організувати перевірку результатів самостійної роботи і занотувати різні варіанти відповідей на одне
завдання. Крім того студенти-лідери пробують зробити презентацію проблемних питань, представити правильний на думку їхньої підгрупи варіант відповіді, обґрунтувати його, погодитися чи не погодитися з точкою зору інших лідерів і/або
представників їхніх підгруп. Таким чином проводиться загальне обговорення питань, з приводу яких студенти в підгрупах
не дійшли згоди. У випадку наявності неправильної відповіді, викладач занотовує її для обговорення наприкінці заняття.
У статті представлено методику організації самостійної роботи соціальних робітників при вивченні професійно орієнтованої англійської мови. Три етапи такої роботи забезпечують організацію аудиторної та позааудиторної самостійної
діяльності студентів. Кожен етап має свої цілі, передбачає виконання певної навчальної діяльності і проводиться як під керівництвом і / або наглядом викладача на підготовчому і підсумковому етапах, так і цілком автономно на основному етапі.
У наших подальших публікаціях ми плануємо розглянути способи мотивації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців з соціальної роботи.
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багатокомпонентні стоматологічні терміни: СТРУКТУРНИЙ аналіз
та труднощі англо-українського перекладу
У статті розглянуто поняття багатокомпонентного терміна, наведено класифікацію термінологічних словосполучень та основні термінотворчі моделі сучасних англійських стоматологічних термінів. Крім того, наведено
класифікацію міжкомпонентних зв’язків в термінологічних словосполученнях медичної галузі, а також сформовано
алгоритм роботи в процесі перекладу багатокомпонентних медичних термінів з англійської українською мовою.
Ключові слова: багатокомпонентний термін, стоматологічна термінологія, медичні терміни, переклад, міжкомпонентні зв’язки, термінотворча модель.
multi-component dental terms: structural analysis and english-ukrainian translation complexity
The article is dedicated to the problems of dental terminology translation from English into Ukrainian, which is a complicated process that requires both thorough linguistic knowledge and deep awareness of dentistry. This complexity often causes
numerous mistakes and drawbacks of scientific medical texts in the process of its translation. Thus, the aim of this research is a
structural analysis of multi-component dental terms and consideration of English-Ukrainian translation difficulties. To realize
the purpose of research we use systematic approach and comparative study to learn the translation regularities. The article gives
a detailed analysis of problematic aspects in translation of multi-component English dental terms at the present stage. Moreover,
it was outlined alternative ways of their solution. In addition to the abovementioned aspects the concept «multi-component term»
is considered, a classification of terminological word combination and basic term formation models of contemporary English
dental terms are set forth as well. As a result it was formed the operating procedure to translate correctly the multi-component
dental terms from English into Ukrainian. In addition, a classification of component interconnection of medical word combination was presented. The article is of great help to foreign students and dentists, to linguists and medical translators.
Key words: multi-component term, dental terminology, translation, medical terms, component interconnection, term formation model.
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
многокомпонентные стоматологические термины: структурный анализ и сложности англо-украинского перевода
В статье рассмотрено понятие многокомпонентного термина, приведена классификация терминологических
словосочетаний и основные терминообразовательные модели современных английских стоматологических терминов. Кроме того, приведена классификация межкомпонентных связей в терминологических словосочетаниях медицинской отрасли, а также сформирован алгоритм работы в процессе перевода многокомпонентных медицинских
терминов с английского на украинский язык.
Ключевые слова: многокомпонентный термин, стоматологическая терминология, медицинские термины, перевод, межкомпонентные связи, терминообразовательная модель.

Як відомо, точна та специфічна мова науки завжди була важливою умовою ефективної наукової діяльності та наукового співробітництва. У сучасному світі міжмовна професійна медична комунікація є невід’ємним компонентом обміну досвідом, джерелом отримання нової професійно значущої інформації та інструментом оволодіння спеціальністю. В останні
десятиріччя відбуваються динамічні перетворення в галузі медицини, як-от: певні професійні ролі наповнюються новим
змістом, з’являються нові для вітчизняної медицини професії, формується принципово новий ринок медичних послуг,
використовується інноваційне високотехнологічне обладнання та застосовуються нові терапевтичні методи, що зрештою
неминуче сприяє появі нових термінів на позначення всіх вищезазначених реалій, явищ та предметів. У свою чергу стоматологічна терміносистема є таким шаром лексики професійної мови, який потребує подальшого детального вивчення, що
і зумовлює поряд із вищезазначеними фактами актуальність даної роботи.
Предметом дослідження є переклад багатокомпонентних медичних термінів, а метою – виявлення особливостей та
визначення алгоритму перекладу багатокомпонентних термінів.
Сучасна медична термінологія – це система систем, або макротерміносистема [10, с. 46]. Уся сукупність медичних та
парамедичних термінів сягає кількох сотень тисяч. План змісту медичної термінології досить різноманітний: морфологічні утворення та процеси, хвороби та патологічні стани людини, збудники та переносники хвороб, методи діагностики,
профілактики та терапевтичного лікування захворювань, синдроми та симптоми, хірургічні операції, прилади, інструменти, медичне устаткування та оснащення, лікарські засоби тощо.
Медична макротерміносистема в своєму складі має значну кількість шарів, кожен з яких являє собою субтерміносистему, що обслуговує певну медичну, біологічну чи фармацевтичну науку [10, с. 47]. При цьому кожен термін є елементом
певної субтерміносистеми (анатомічної, гістологічної, хірургічної, терапевтичної тощо).
Кожна субтерміносистема відображує певну наукову класифікацію понять, прийняту в цій науці, але разом з тим
терміни з різних субсистем, взаємодіючи один з одним, знаходяться в певних смислових відношеннях та зв’язках на рівні
макротерміносистеми. Таким чином відображується двояка тенденція прогресу: подальша диференціацію медичних наук,
з одного боку, і їх взаємозумовлюваність та інтеграція – з іншого.
У рамках медичної макротерміносистеми чи не найголовнішими є наступні субсистеми:
1) анатомічна та гістологічна номенклатура;
2) комплекс клінічної, патологоанатомічної та патологофізіологічної термінології;
3) фармацевтична термінологія [10, с. 48].
Надалі наша увага буде зосереджена на другій субтерміносистемі, зокрема на клінічній термінології сучасної стоматологічної науки.
Необхідно з’ясувати, що ж являє собою багатокомпонентний термін.
Згідно з дослідженнями останніх років, терміни-словосполучення залежно від кількості компонентів і характеру
зв’язків між ними, поділяються на двокомпонентні і багатокомпонентні [1, с. 42].
У сучасній лінгвістиці багатокомпонентні терміни з різних точок зору визначають як «кількаслівні термінологічні поєднання стійкого типу з субстантивним ядром і числом повнозначних компонентів більше двох» [4, с. 1]. Будучи «роздільнооформленими, семантично цілісними поєднаннями» [8, с. 10], вони носять певний стійкий термінологічний характер [3,
с. 24], що свідчить про їх важливість і значну питому вагу в лексиконі субтерміносистеми стоматології. З урахуванням наявних визначень під багатокомпонентним терміном слід розуміти полілексемне термінологічне поєднання стійкого типу з
числом роздільнооформлених повнозначних компонентів більше двох. Компонентом БКТ (багатокомпонентного терміна)
при цьому вважається однослівна лексема [7, с. 59].
Багатокомпонентні терміни є складним структурним і семантичним утворенням при різному поєднанні їх компонентів.
Для англійських багатокомпонентних термінів із типовим лівим розгортанням характерні залежні компоненти, які
розташовуються зліва від основного компонента, для українських багатокомпонентних термінів, навпаки, властиве праве
розгортання. Цей факт слід обов’язково враховувати під час перекладу багатокомпонентних термінів.
Найчастіше зустрічаються в медичному науковому тексті одно-, дво- і трикомпонентні терміни.
Помічено, що збільшення довжини багатокомпонентних термінів відбиває прагнення до точності вираження поняття,
оскільки зі збільшенням кількості компонентів в терміні ступінь його багатозначності нівелюється [2, с. 208]. Та поряд з
вирішенням проблеми однозначності терміна, неминуче виникає інша: текст наукового стилю часто перевантажується подібними багатокомпонентними термінами, що аж ніяк не сприяє реалізації комунікативної функції тексту повною мірою.
Саме тому багатокомпонентні терміни часто зумовлюють виникнення абревіатур, якими так часто рясніють медичні тексти.
Тенденція до абревіації і активізація абревіатур у лексичній системі наукового медичного тексту зумовлена можливостями вираження актуальних наукових понять в скороченій формі. Як правило, зрозумілі лише вузьким спеціалістам
абревіатури функціонують виключно в межах однієї галузі знання, а тому їх переклад часто складає певні труднощі для
перекладача-початківця.
Будь-яка система має певну організацію, тобто структуру цієї системи. Аналіз складних термінів показує, що в медичних наукових текстах часто домінують препозитивні атрибутивні термінологічні словосполучення. Вони утворюються
шляхом поєднання ряду компонентів й інколи представляють труднощі для перекладу через значну кількість семантичних
зв’язків між компонентами. Для подолання труднощів перекладу таких термінів-словосполучень велике значення має
знання засобів їх перекладу рідною мовою [5, с. 29]. Як вже зазначалося вище, усі складні терміни можна поділити на дві
групи: двокомпонентні та багатокомпонентні.
Найбільш поширеними є двокомпонентні терміни, переклад яких не викликає особливих труднощів за умови досконалого володіння однокомпонентними медичними термінами. Загалом двокомпонентні терміни можна поділити на дві
групи, кожна з яких має набір певних термінотворчих моделей [11, с. 94]:
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1. Моделі двокомпонентних термінів, що належать до першої групи (обидва компоненти іменникові):
– N+N (Bone Regeneration – регенерація кісткової тканини, tissue recession – рецесія м’яких тканин);
– N+Prep+N (avulsion of a tooth – травматичний вивих зуба);
– N’s+N (Carnoy’s solution – розчин Карнуа);
– abbr+N (GTR procedure – процедура направленої регенерації тканин).
2. Моделі двокомпонентних термінів, що належать до другої групи (один компонент іменниковий, другий – атрибутивний):
– A + N (Dental Implant – стоматологічний імплантат);
– Participle І + N (releasing incision – послаблюючий розріз);
– Participle ІІ + N (screw-retained restoration – гвинтова фіксація, balanced anesthesia – комбіноване знеболення).
Переклад вищезазначених моделей термінів, як вже зазначалося, не викликає особливих труднощів. Звернемо лише
увагу на модель N+N, оскільки вона передбачає різні способи перекладу тексту українською мовою. В англійській мові
перший компонент такого двокомпонентного терміна відіграє роль атрибутива. Під час перекладу українською мовою
перший атрибутивний компонент може перекладатися:
– іменником в родовому відмінку (Treatment Outcome – результат лікування);
– прикметником (contact point – контактний пункт);
–іменником з прийменником (treatment response – відповідь на терапію).
Досить широко вживаними є моделі трикомпонентних термінів, серед яких зокрема найчастіше зустрічаються наступні:
– (N+N)+N – Implant stability quotient – показник стійкості імплантату;
– N+N+Prep+N – root submergence of tooth – альвеолярне занурення кореня зуба;
– A+(N+N) – Guided Bone Regeneration – направлена регенерація кісткової тканини;
– (N+Ved)+N – carrier-based obturation – пломбування каналу гарячою гутаперчею на носії;
– (N+Ving)+N – air-conditioning installation – установка для кондиціонування повітря;
– (Num+N)+N – three-quarter crown – напівкоронка.
Відповідно чотири- та п’ятикомпонентні термінологічні словосполучення будуються на основі моделей дво- та трикомпонентних термінів, що поєднуються найрізноманітнішими способами: А+А+(N+prep+N) – Melanotic neuroectodermal
tumour of infancy – нейроектодермальна меланома немовляти.
Під час читання іншомовної літератури перед багатьма спеціалістами виникають труднощі, пов’язані з семантизацією
невідомої лексики. При семантизації нових невідомих термінів вокабулярію стоматології виведення терміна відбувається на
основі його внутрішньої структури або контексту. Знання значення терміноелементів сприяє семантизації терміна в цілому.
Наявність певної понятійної бази й широкий світогляд також стимулюють процес виведення значення термінів [9, с. 22].
Тлумачення і переклад термінів в галузі стоматології базується на умінні сприймати термін в цілому з урахуванням
значення всіх його терміноелементів.
Щоб обрати еквівалентний варіант перекладу терміна, необхідно володіти мовною інтуїцією, стоматологічною термінологією рідної мови та добре знатися в тій галузі медицини, про яку йде мова. Зокрема, у нашому випадку необхідно
мати певний рівень знань зі стоматологічних наук. Останнього досягнути перекладачеві з філологічною освітою досить
непросто, особливо якщо стоматологічний текст висвітлює досить вузьку тему. Саме тому лінгвістові-перекладачеві конче необхідно використовувати у своїй роботі не лише довідкову медичну літературу, підручники й посібники з відповідної
галузі, спеціалізовані медичні тлумачні та перекладні словники та пошукові системи Інтернету, але й тісно співпрацювати
з фахівцями відповідної медичної галузі. Така перекладацька діяльність в тандемі є майже завжди запорукою якісного та
еквівалентного перекладу.
Наприклад, мірилом якості перекладу може бути точне та однозначне розуміння тексту в усіх деталях фахівцем-медиком та сприймання ним тексту як такого, що не був перекладений, а написаний мовою перекладу.
Найбільш важкими для перекладу є багатокомпонентні термінологічні словосполучення, тому що вони потребують
визначення внутрішніх смислових зв’язків між компонентами [6, с. 60].
Батокомпонентні терміни-словосполучення можна поділити на 3 групи за типами міжкомпонентного звязку [11, с. 94]:
1) терміни-словосполучення з послідовним підпорядкуванням, де кожен компонент є головним по відношенню до наступного: А+Б+В, наприклад: oral mucosa deseases – захворювання слизової оболонки порожнини рота;
2) терміни-словосполучення з паралельним зв’язком, в яких усі компоненти співвідносяться безпосередньо з головним
словом термінологічного словосполучення: (А+Б+…+n)+Г, наприклад, occlusal vertical dimension – вертикальна міжоклюзивна відстань;
3) терміни-словосполучення зі змішаним типом міжкомпонентного зв’язку: (А+((Б+В)+Г)+Д, наприклад: Nevoid Basal
Cell Carcinoma Syndrome (NBCCS) – Синдром Горлін-Гольца, синдром невоїдної базальноклітинної карциноми.
Очевидно, що модель змішаного типу може варіювати досить істотно. Варто зазначити, що терміни-словосполучення,
що складаються з п’яти і більше компонентів, мають тільки змішаний міжкомпонентний зв’язок.
Таким чином, перекласти багатокомпонентний термін, що складається з чотирьох, п’яти і більше компонентів, означає:
– встановити міжкомпонентні зв’язки в термінологічному словосполученні та виокремити в багатокомпонентному
терміні базові одно-, дво- чи трикомпонентні терміни;
– виявити головний компонент – ядро терміна-словосполучення та перекласти його;
– перекласти усі виокремлені в межах багатокомпонентного терміна базові терміни, що знаходяться з основним компонентом у відношеннях семантичної зв’язаності, спираючись на контекст та враховуючи особливості термінології відповідної медичної науки;
– виконати власне переклад багатокомпонентного терміна (найчастіше переклад відбувається справа-наліво, починаючи з головного компонента, узгоджуючи між собою попередньо виконані переклади базових одиниць;
– перевірити правильність виконаного перекладу за допомогою словників, довідкової літератури чи пошукових систем Інтернету, аби впевнитись, що у фаховому медичному середовищі такий термін дійсно існує.
Як бачимо, переклад багатокомпонентних термінів – процес складний, багаторівневий і вимагає неабиякого професіоналізму перекладача та обізнаності в галузі медицини, зокрема в стоматології. Виконання відповідного структурного
аналізу термінологічного словосполучення, співпраця з фахівцями в галузі медицини та розуміння матеріалу, що перекладається, є одними з основних підвалин якісного та еквівалентного перекладу термінології медичних текстів.
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НАВЧАННЯ ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА»
У статті визначається роль ділового листування у процесі навчання англійської мови, розкриваються методи
його ефективного навчання за допомогою сучасних засобів. Доведено, що при широкому використанні новітніх технічних засобів комунікації навчання вмінню писати листи зберігає свою актуальність.
Ключові слова: ділове листування, ділова документація, іноземна мова
Teaching writing of business letters during the course «Business English»
The role of business letters is described in the article. The methods of its effective teaching and use with the help of modern
means are revealed. Special attention is paid to purposeful use of special cliché.
It is stated that a business letter serves as a formal reproduction of information regardless of its methods (by Fax, e-mail,
regular mail). The article deals with the broad use of the latest technical means of communication, which helps in learning to
write letters and makes them applicable and actual.
It is proved that in order to write successfully in the appropriate genre, the author should be aware of the peculiarities of its
content, structure and style. Moreover, he should be able to conclude individual expression within each genre. Techniques training genre writing can be presented to students by text-models that can be simulated when writing their own letters. The model
in this case is defined as a text written by the author in certain specific situations, which is used later as a model of the genre.
In an attempt to answer the question about the content of teaching business correspondence the author has come to the
conclusion that the work should be conducted towards mastering the style of presentation, phraseology that is used, vocabulary and syntax. Mastering of psychological component, which is present in written business communication, the skills of
strategic planning of the message are also necessary.
The article emphasizes that mastering theoretical basis of correspondence by high school students should go through
reserving of gained skills and get the opportunity to develop skills in this area.
Key words: business correspondence, business documentation, foreign language.
ОБУЧЕНИЕ деловой переписки студентов в процессе изучения курса «Деловой иностранный язык»
В статье обозначена роль деловой переписки в процессе обучения английскому языку, раскрываются способы ее
эффективного использования с помощью современных средств. Доказано, что при широком использовании современных технических средств коммуникации обучение умению писать деловые письма не утрачиваєт актуальность.
Ключевые слова: деловая переписка, деловая документация, иностранный язык.

Навчання ведення ділового листування іноземною мовою – завдання вельми актуальне і відповідальне. Реалії сучасного життя є такими, що міжнародне спілкування стає невід’ємною частиною ведення економічної діяльності і серйозного
бізнесу. Ті люди, які прагнуть влитися в передові процеси в економіці, повинні опановувати для цього необхідні і надійні
засоби. До таких відносяться і спеціальні економічні знання, і навички ведення бізнесу. Але також це мистецтво ділового
і партнерського спілкування. А реалізація такого спілкування, як відомо, лежить в мовній сфері. Звідси стає очевидним
першорядна значущість оволодіння іноземною мовою тими людьми, які задіяні в організації і веденні бізнесу.
Зрозуміло, що навчання веденню ділового листування іноземною, зокрема англійською мовою, можна проводити тільки в межах загального курсу навчання іноземної мови. Адже вміння складати письмові повідомлення вимагають наявності
досить високого рівня іншомовної комунікативної компетенції, яка формується якраз в загальному курсі навчання. Проте
для вміння вести ділове листування необхідна наявність спеціалізованої комунікативної компетенції. Тому в даному випадку слід знаходити спеціальні методичні рішення. І важливу роль в цьому процесі гратиме питання про інтенсифікацію
і оптимізацію навчання, що визначає актуальність дослідження.
© В. Ю. Котлярова, М. В. Ткач, 2015
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При навчанні ведення ділового листування англійською мовою передбачається засвоєння такого підрозділу мови, який
в методиці навчання одержав назву English for Special Purposes (ЕSР) і, конкретніше, English for Business and Economics
[2,с.24]. Подібні терміни вказують перш за все на фіксацію досить певного змісту навчання.
Стратегічний аспект пов’язаний з тією роллю, яку письмо займає в бізнес-професії. «Письмо (writing) в бізнесі – це
письмо з метою здійснення роботи організації. За допомогою письма ділові люди можуть запитувати і надавати інформацію, давати рекомендації, переконувати, виражати волевиявлення, домагатися прихильності, консультувати, планувати,
координувати, віддавати розпорядження» [2, с.5]. На основі цього існує велика різноманітність письмових форм – листи
(letters), меморандуми (memos), доповіді (reports), замітки (notes).
Листування, за даними, що приводяться, в загальному обсязі документації складає до 80% [1, с. 44]. За визначенням, діловий лист – це джерело інформації і одночасно документ, складений зазвичай на паперовій основі, покликаний служити досягненню певної мети. Листи повідомляють про укладення угод, важливі зустрічі, містять службову інформацію, претензії,
пропозиції. За допомогою ділової кореспонденції, що є письмовим діалогом юридичних осіб, вирішуються найважливіші
питання економіко-правової діяльності організацій. Не дивлячись на широке використання в діловому спілкуванні телефонів, пейджерів тощо, саме діловий лист виконує функції офіційного відтворення інформації незалежно від його засобу
(факсом, електронною поштою, звичайним поштовим відправленням) [3, с. 66]. Отже, можна стверджувати, що при широкому використанні новітніх технічних засобів комунікації навчання вмінню писати листи збереже свою актуальність.
Майже всі усні домовленості вимагають письмового підтвердження. Пов’язано це, головним чином, з тим, що усне
мовлення, маючи свої специфічні властивості, не забезпечує таких рис домовленості, як точність і однозначність. Безповоротність мовленнєвого потоку, спонтанність, що виявляється у відсутності формулювань і в пошуку мовних форм, що
точно позначають інформацію, а також відсутність моменту попереднього обміркування вислову, – все це обумовлює
абсолютно іншу будову мовлення в порівнянні з текстовою розгорненою структурою [6, c. 92].
При налагодженні ділових контактів правильно складений і добре сформульований лист може найкращим чином презентувати фірму і справити сприятливе враження на потенційного партнера. У світлі цього діловий лист повинен бути
конкурентноспроможним з погляду змісту, оформлення, способу відправлення. В умовах безлічі пропозицій, що одержуються в листах, при рівності економічних умов лист повинен вигравати ще і психологічно.
Які в цілому особливості ведення ділового листування? Перш за все слід пам’ятати про те, що діловий лист, виконуючи функцію одного з основних засобів управлінської комунікації, став самостійним «жанром» [1, c. 92]. Він має власний стиль і фразеологію, лексику і синтаксичні конструкції. Стиль і мова ділового листа – його найважливіші складові,
оскільки з їх допомогою виконується головне призначення листа – доведення до адресата тієї інформації, яка викликала
б певну реакцію і результат.
Найважливіша вимога, що пред’являється до мови документа, – вимога точності і недопущення можливостей різного
тлумачення. Наочна точність, або точність факту, або точність реєстру, досягається певним слововживанням, використанням слів відповідно до їх лексичного значення.
Комунікативна точність, або точність реалізації задуму того, хто пише, забезпечується співвідношенням між сенсом
слів, контекстом і граматичними конструкціями, співвідношенням між частинами тексту.
Крім того, мова ділових паперів повинна характеризуватися і такою рисою, як логічність. Принцип викладу інформації в ділових листах формально-логічний. Предмет розглядається з позиції соціальних відносин, а не міжособових. Звідси
відсутність емоційно-експресивної оцінки ситуації або факту, об’єктивність викладу, нейтральність тону, стислість.
Дотримуватися потрібного стилю завжди достатньо складно. Складність підсилюється, якщо писати потрібно іноземною мовою. Спочатку існує установка перекладати фрази з рідної мови іноземною дослівно, що, як правило, є некоректним. Чудово відомо, що кожна мова має свій характерний набір ідіоматичних виразів, свої властиві тільки їй граматичні
форми і лексичні звороти, а також свої особливості стилістичного оформлення [2, с.6].
В цілому ж, за довготривалу історію свого розвитку ділове мовлення виробило спеціальні мовні форми – кліше, закріплені за певним жанром, видом документа і його композиційною частиною. Особливістю сучасного етапу розвитку
офіційної документації є її уніфікація і стандартизація – приведення мовних і текстових засобів до єдиного зразка. У результаті полегшується процес роботи над текстом листа. Завдання складання документа спрощується завдяки можливості
вибору готової формули відповідно до мовного задуму адресанта.
Як правило, кожен правильно оформлений діловий лист, написаний на фірмовому бланку, складається з шести елементів [4, с. 12]:
1) дата – число, місяць, рік;
2) внутрішня адреса – ім’я і адреса особи, до якої прямує лист;
3) вступне звернення – ввічливе вітання;
4) текст листа – виклад суті питання;
5) завершальна форма ввічливості – кінцівка;
6) підпис.
Існують конкретні стандарти оформлення. Наприклад, дата вказується на відведеному для неї місці в бланку – справа.
Внутрішня адреса пишеться від початку поля зліва тощо.
У зв’язку з тим, що ділові листи на сьогодні є офіційною кореспонденцією різних типів, існують види їх класифікації
[4,с.66]. Так за тематичною ознакою проводиться достатньо умовне розділення кореспонденції на власне ділову і комерційну. За функціональною ознакою ділові листи поділяють на ініціативні і відповіді. За композиційними особливостями
– на одноаспектні і багатоаспектні. За структурною ознакою – листи регламентовані і нерегламентовані.
У той же час, не дивлячись на все вищесказане, дослідники вже зараз відзначають факт розширення жанрово-тематичного діапазону ділової кореспонденції.
Сьогодні намічається тенденція збільшення питомої ваги нерегламентованих листів. Даний вид кореспонденції вимагає від укладача найбільшої мовленнєвої компетенції. У ділові листи проникає літературна мова з її виразними можливостями, вільнішим стає вибір, розміщення, спосіб оформлення реквізитів. Внаслідок цього, складання тексту ділового листа
перетворюється на розв’язання задач з багатьма невідомими: звернення до тієї або іншій персони, розташування підписів
в кінці листа, послідовність викладу повідомлення тощо.
Крім мовного плану, для ведення ефективної кореспонденції вироблені рекомендації етичного та психологічного порядку. Так, зокрема, визнано, що лист слід писати, зважаючи на точку зору того, до кого воно адресується. На проблему
слід дивитися з позиції одержувача, осмисливши його бажання, визначивши зацікавленість, спрогнозувавши реакцію.
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Не можна допускати, щоб читач ставив під сумнів написане. Діловому листу, пов’язаному з пропозицією якого-небудь
товару, послуги або ідеї, слід бути живим, переконливим, відсутності яких-небудь негативних думок (за принципом складання реклами). Гарні манери важливі не тільки в особистих контактах, але і в листуванні, тому будь-яка думка, зокрема
негативна (рекламація, відхилення пропозиції, відмова від співпраці тощо.), може і повинна бути виражена ввічливо,
тактовно, стримано і з гідністю [5, c. 67].
Перш ніж писати листа, слід визначити мету написання і способи її досягнення; продумати, які факти варто використовувати для цього і які висловити ідеї, щоб домогтися бажаного результату. Лист потрібно планувати, кожна фраза
повинна працювати на досягнення поставленої мети.
Крім всього іншого, можна згадати також і про те, що непорушним правилом письма як рідною, так і іноземною
мовою, є правило уникнення повторів, тобто правило синонімії. Проте у випадку з діловою документацією дотримання
такого правила важким, оскільки автор оперує чіткими однозначними термінами. Таким чином, сам стиль листування,
конкретизований і діловий, відповідає за наявність повторів певних термінів.
У спробі відповісти на питання про зміст навчання ведення ділового листування ми пришли до висновку, що робота
повинна вестися у напрямі засвоєння стилю викладу, фразеології, що вживається, лексики і синтаксичних конструкцій.
Крім того, це засвоєння психологічної складової, яка присутня в письмовому діловому спілкуванні. Необхідно також оволодіння вмінням стратегічного планування свого повідомлення.
Отже, при навчанні ділового листування вміння скласти діловий лист визначатиметься по відношенню до обмеженого
характеру діяльності, тому актуальним є питання про пов’язання набутих умінь в межах навчальної діяльності з реальною
комунікацією. Цілісність уміння полягає в застосуванні його до об’єкту в повному своєму обсязі (або вмію, або ні).
Нами доведено, що для того, щоб успішно писати у відповідному жанрі, автору слід бути ознайомленим з особливостями його змісту, структури і стилю. Методичним прийомом навчання жанровому письму може бути презентація учням
текстів-моделей, які можуть бути імітовані ними при написанні власних листів. Модель в даному випадку визначається як
текст, який надалі використовується як зразок жанру.
Ми проаналізували поняття спеціалізованої іншомовної комунікативної компетенції стосовно формування навичок і
вмінь ведення ділового листування іноземною мовою, з’ясували, що головним механізмом у формуванні вищезгаданих
навичок і умінь є поетапний підхід.
Отже, можна зробити висновок, що для складання ділового листа англійською мовою необхідний досить високий
рівень знання мови і норм офіційно-ділового стилю, а також творчий підхід. Навіть якщо рівень англійської далеко не
ідеальний, надані рекомендації обов’язково допоможуть успішно скласти діловий лист.
Таким чином, оволодівши теоретичними основами складання кореспонденції, старшокласниками слід пройти етап
надійного закріплення одержаних навичок і дістати можливість подальшого розвитку умінь в цій сфері.
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ПРО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ НАВЧАННI ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ
У СТУДЕНТІВ МОВНОГО ВУЗУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У статті розглядається методика проведення експериментального навчання для перевірки у студентів мовного вузу рівня сформованості соціокультурної компетенції з урахуванням этнопсихологических особливостей носія
мови, що вивчається. Описуються етапи проведення експериментального навчання, критерії оцінки результатів,
висновки з проведення експериментального навчання.
Ключові слова: соціокультурна компетенція, міжкультурне спілкування, етнопсихологічні особливості, дослідна перевірка, експериментальне навчання.
EXPERIMENTAL TRAINING FOR VALIDATION OF THE METHODOLOGY OF FORMATION OF THE STUDENTS OF LINGUISTIC UNIVERSITY OF SOCIOCULTURAL COMPETENCE
The article discusses the methodology of the experimental training to test the students of linguistic university the level of
formation of social competence with regard to ethno-psychological peculiarities of a native speaker of the language. The author
describes the stages of experiential training, criteria for evaluation of the results, conclusions on the experimental training.
Key words: sociocultural competence, intercultural communication, ethnopsycological peculiarities, experimental training.
ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В статье рассматривается методика проведения экспериментального обучения для проверки у студентов языкового вуза уровня сформированности социокультурной компетенции с учетом этнопсихологических особенностей
носителя изучаемого языка. Описываются этапы проведения экспериментального обучения, критерии оценки результатов, выводы по проведению экспериментального обучения.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, межкультурное общение, этнопсихологические особенности,
опытная проверка, экспериментальное обучение.
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Опытная проверка методики формирования у студентов языкового вуза социокультурной компетенции (СКК) с учетом этнопсихологических особенностей (ЭПО) носителя изучаемого языка включает [1]: 1) анкетирование, констатирующий срез; 2) экспериментальное обучение; 3) опытное обучение.
Целью опытной проверки является определить целесообразность и эффективность разработанной методики формирования у студентов языкового вуза СКК. В ходе опытной проверки предлагаемой методики решалась основная задача
– апробировать разработанный комплекс заданий для формирования у студентов языкового вуза СКК. При проведении
опытной проверки использовался комплекс исследовательских методов (анкетирование, экспериментальное обучение,
опытное обучение, статистический метод).
Экспериментальное обучение проводилось на III курсе факультета иностранных языков Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины в трех экспериментальных группах (ЭГ) и трех контрольных группах (КГ). Общее
количество испытуемых составило 72 человека. Экспериментальное обучение проводилось в течение пяти учебных недель на материале разработанного комплекса заданий по темам «Making friends in America» («Знакомство с американским
другом») (6 часов) и «Dealing with personal questions. Guiding the topic» («Как реагировать на личные вопросы. Управление
разговором») (6 часов) [2, 3]. Обучение заняло 6 занятий (12 академических часов) и включало следующие этапы: 1) диагностирующий срез; 2) собственно обучение; 3) промежуточный срез; 4) контрольный срез.
Задачами экспериментального обучения являлось: установить, в какой мере использование разработанной методики
обеспечивает формирование СКК; проверить эффективность разработанного комплекса заданий.
В целях решения указанных задач экспериментальное обучение предполагало наличие варьируемых и неварьируемых
условий. В качестве неварьируемых условий были выдвинуты: а) количество студентов в учебной группе; б) примерно
равный уровень языковой подготовки обучаемых, о чем свидетельствуют данные академической успеваемости; в) одновременность проведения и идентичность диагностического, промежуточного и контрольного срезов. К варьируемым условиям
относились организация и содержание обучения по формированию СКК в контрольных и экспериментальных группах.
Качественными критериями оценки научных данных послужили речевая нормативность (РН), социокультурная
уместность (СКУ), социопрагматическая адекватность (СПА) речевого поведения. Количественными критериями являлись продолжительность хезитационной паузы и количество допущенных социокультурных ошибок.
В контрольных группах обучение проходило по традиционной методике обучения устному общению, а именно: основное внимание уделялось овладению студентами страноведческими знаниями о стране изучаемого языка, а также развитию
умений использовать страноведческие знания в устном иноязычном общении. ЭПО носителя англоязычной лингвокультуры специально и основательно студентами не изучались. Не уделялось внимания развитию социокультурных способностей и воспитанию социокультурных качеств у студентов. В экспериментальных группах обучение проводилось по разработанной методике формирования СКК в рамках социокультурного подхода, которая предусматривает целенаправленное
и последовательное (ориентировочный и исполнительский этапы) использование комплекса заданий (ориентировочных и
интерактивных), направленных на овладение социокультурными знаниями, развитие социокультурных умений и социокультурных способностей, воспитание социокультурных качеств, обеспечивающих эффективность МКО.
Задачей диагностирующего среза экспериментального обучения являлось проверить степень сформированности СКК
в экспериментальных и контрольных группах. Для этого студентам было предложено инсценировать две ситуации МКО
c носителем американской лингвокультуры, в которых необходимо было инициировать и поддержать вводную беседу;
управлять тематическим содержанием разговора, а именно избегать нежелательных или запретных тем для общения;
адекватно отреагировать на возможный некорректный вопрос.
Анализ результатов диагностирующего среза в экспериментальных и контрольных группах позволил выявить ряд
трудностей, возникающих у студентов. Трудности были связаны с выбором нормативных языковых средств для инициации и поддержания вводной беседы, а также для управления тематическим содержанием разговора в предложенных
ситуациях, с использованием языковых средств в соответствии с контекстом предложенных ситуаций, а также с использованием основных стратегий коммуникативной дистанцированности и коммуникативной контактности для адекватного
решения коммуникативных задач в конкретных ситуациях.
Собственно цель экспериментального обучения заключалась в проверке эффективности разработанной методики формирования у студентов СКК на основе специально разработанного комплекса заданий.
В контрольных группах суть обучения заключалась в следующем: студенты читали англоязычные аутентичные диалогические тексты, выступающие в качестве образца для анализа и дальнейшей репродукции, преподаватель делал частичный лингвострановедческий комментарий по нормам иноязычного коммуникативного поведения, и затем студенты
выполняли упражнения на анализ и сопоставление речевого поведения участников взаимодействия с целью понять и
объяснить социокультурные особенности коммуникативного поведения носителей иноязычной лингвокультуры. Следующий шаг – тренировка лексических единиц и грамматических форм в условно-речевых упражнениях. Специально и
целенаправленно основные стратегии поведения с носителем изучаемого языка студенты контрольных групп не изучали
и, соответственно, не использовали в процессе взаимодействия. Заключительным этапом работы являлось выполнение
речевых упражнений, в которых использовались страноведческая лексика и грамматический материал. Таким образом,
формирование у студентов СКК в контрольных группах не основывалось на усвоении знаний о нормах иноязычного
коммуникативного поведения. Внимание обучаемых не акцентировалось на типичных ЭПО носителя изучаемого языка, а
также на том, каким образом данные особенности проявляются в речевом поведении.
В экспериментальных группах обучение проходило в рамках социокультурного подхода на основе разработанной
автором методики, предусматривающей ориентировочный и исполнительский этапы процесса формирования СКК, на
каждом из которых предлагались конкретные типы и виды заданий.
На ориентировочном этапе при помощи «ценностной капсулы» «Friendliness versus Friendship» («Дружелюбие и
дружба») и «языковых капсул» ‘’Initiating small talk in America’’ («Как начать разговор в Америке»), «Keeping small talk in
America» «Как поддержать разговор в Америке») и «Dealing with personal questions. Guiding the topic» («Как реагировать
на личные вопросы». Управление разговором») студенты всех трех экспериментальных групп знакомились с типичными
ЭПО формальное дружелюбие, сохранение личного пространства и основными стратегиями коммуникативной контактности, коммуникативной дистанцированности. На основе изученных «капсул» студенты выполняли ряд сопоставительных заданий, направленных на развитие умений выявлять, анализировать и сопоставлять отношение к понятиям «друг»,
«дружба», «дружелюбие» носителей родной и американской лингвокультур. Для этого, обучаемые анализировали ситуации МКО и выявляли причину непонимания между носителями разных культур. На этом же этапе им предлагались
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оценочные задания, при помощи которых они учились оценивать условия взаимодействия и определять языковые средства, которые используют коммуниканты для реализации коммуникативного намерения. В процессе выполнения планирующих заданий студенты планировали речевые действия для инициации и поддержания вводной беседы, определяли
некорректные вопросы, прогнозировали эмоциональное состояние собеседника на заданный некорректный вопрос, предполагали возможные ответы на некорректные вопросы и т.д.
На исполнительском этапе студенты выполняли интерактивные задания, направленные на развитие умений инициировать и поддерживать вводную беседу «small talk» с носителями американской лингвокультуры, управлять тематическими контурами разговора. Испытуемые учились начинать разговор с вводной беседы, задавать корректные вопросы
собеседнику, удерживать внимание, проявлять заинтересованность в разговоре и стимулировать коммуникативную активность собеседника.
После изучения двух тем был проведен промежуточный срез. Студентам экспериментальных и контрольных групп
необходимо было инсценировать две ситуации МКО, в которых от них требовалось начать и поддержать разговор с иноязычным собеседником, а также вежливо отреагировать на возможные некорректные вопросы личного характера. Анализ
речевого поведения обучаемых выявил следующие результаты.
В экспериментальных группах высказывания студентов продемонстрировали определенные положительные изменения в уровне сформированности СКК по качественным и количественным критериям. Так, студенты стали более корректно использовать различные языковые средства для инициации и поддержания разговора с иноязычным собеседником. Об
этом свидетельствует рост показателей по критериям РН и СКУ. Высказывания студентов по предложенным ситуациям
подтверждают, что они знают, каких вопросов следует избегать в процессе общения с иноязычным коммуникантом и,
какие приемы использовать для того, чтобы избежать прямого ответа на вопрос личного характера. Анализ высказываний свидетельствует, что испытуемые знают стратегии коммуникативной дистанцированности и коммуникативной контактности, и умеют адекватно решать поставленные перед ними коммуникативные задачи, используя данные стратегии
поведения (критерий СПА).
В то же время, промежуточный срез выявил, что студенты еще испытывают трудности с поддержанием разговора,
а именно с поиском тем, интересных для собеседника. Не все испытуемые умеют использовать такие приемы, как уточняющие вопросы, замечания – комментарии, расспрос и т.д., чтобы избегать кратких ответов да/нет в процессе общения.
Некоторые студенты затрудняются с использованием эффективных приемов для вежливых ответов на нежелательные вопросы, о чем свидетельствует их недостаточно быстрая реакция (длительность хезитационной паузы 6-7 сек.) и чрезмерно
большое количество заполнителей пауз.
В целом, результаты проведенного промежуточного среза показали, что у студентов экспериментальных групп улучшились показатели, свидетельствующие о сформированности умения инициировать и поддерживать вводную беседу
(«small talk»), удерживать внимание и стимулировать коммуникативную активность собеседника, а также управлять тематическими контурами разговора. В контрольных группах также наблюдалось улучшение и, соответственно, количественное увеличение результатов. Однако студенты контрольных групп получили более низкие баллы по критериям,
оценивающим их речевое поведение, по сравнению со студентами экспериментальных групп.
По завершении экспериментального обучения был проведен контрольный срез для контрольной проверки степени
сформированности СКК. Контрольный срез проводился на материале двух ситуаций МКО, которые студентам необходимо было разыграть. Данные контрольного среза позволили выявить значимые изменения в степени сформированности
СКК у студентов трех экспериментальных групп по всем выделенным нами критериям. В контрольных группах показатели также несколько возросли по всем трем критериям, но они оказались ниже, чем в экспериментальных группах.
Проведение экспериментального обучения позволило внести необходимые изменения в разработанную методику
формирования СКК. В частности, были дополнительно отобраны и доработаны «капсулы», в комплекс заданий включены
дополнительные задания и определено количество учебного времени, необходимое для их выполнения.
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СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ЕКОНОМІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДУ
У статті відзначається, що високоякісне навчання перекладу у сфері професійної комунікації неможливе без
поєднання спеціальних знань і перекладацьких навичок. Головною метою підготовки перекладачів у сфері професійної комунікації того чи іншого типу є формування перекладацької компетенції, тобто вміння передачі інформації з
професійно-орієнтованого тексту однієї мови іншою максимально точно і ясно для професіоналів у даній області.
Показано, що тактику дій у сучасних освітніх умовах визначає необхідність опори на такі підходи до навчання, як
комунікативний або комунікативно-компетентний, культурологічний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, когнітивний або функціонально-пізнавальний, текстовий або текстоорієнтований та багато інших.
Ключові слова: професійно-орієнтоване навчання, економічний переклад, професійна комунікація, англійська мова.
THE SPECIFITY OF PROFESSIONALLY-ORIENTED TEACHING ECONOMIC TRANSLATION
The author of the article emphasizes that high-quality teaching translation in the sphere of professional communication is
impossible without a combination of special knowledge and translation skills. The main purpose of the training of translators
in the sphere of professional communication is the formation of translation competence, i.e. the ability to transmit informa-
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tion from professionally-oriented text in one language into another language accurately and clearly for professionals in this
field. As a result of a professionally-oriented teaching the language students should acquire skills of doing translation work;
participation in meetings, presentations, negotiations with foreign partners as a specialist in Economics and an interpreter at
the same time; implementation of correspondence and preparation of special documentation, due to the norms of professional
communication of language translation.
It is noted that the conduct of professionally-oriented training of a high level involves constant and continuous monitoring of the quality of teaching and feedback to students. It is indicated that the specifity of professionally-oriented training
is primarily due to the need to develop cognitive skills, and the profession of a translator of professional communication
requires the development of cognitive skills and abilities not only in linguistics, but also in such a professional field in which
this student will be working after leaving language school. It is shown that the tactics in the modern educational environment
is determined by the necessity of relying on such approaches to teaching as communicative or communicative and competent,
culturological, student-centered, cognitive or functional and cognitive, textual ones and many others.
Key words: professionally-oriented teaching, economic translation, professional communication, the English language.
СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ
В статье отмечается, что высококачественное обучение переводу в сфере профессиональной коммуникации
невозможно без сочетания специальных знаний и переводческих навыков. Главной целью подготовки переводчиков в
сфере профессиональной коммуникации того или иного типа является формирование переводческой компетенции,
то есть умение передачи информации из профессионально-ориентированного текста на одном языке на другой язык
максимально точно и ясно для профессионалов в данной области. Показано, что тактику действий в современных
образовательных условиях определяет необходимость опоры на такие подходы к обучению, как коммуникативный
или коммуникативно-компетентностный, культурологический, личностно-ориентированный, деятельностный,
когнитивный или функционально-познавательный, текстовый или текстоориентированный и многие другие.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, экономический перевод, профессиональная коммуникация, английский язык.

У сучасну епоху, що відрізняється надлишковими потоками найрізноманітнішої інформації, представники різних професій, які навіть не мають досвіду професійного перекладу, залучені до перекладацької діяльності. Вимоги до кругозору
та ерудиції професійного перекладача, фахівця в галузі перекладу текстів певного типу надзвичайно великі, оскільки
комунікація в кожній окремій професійній сфері має свої особливості, зумовлені національними, історичними та культурними традиціями передачі наукової інформації даного роду.
Високоякісне навчання перекладу у сфері професійної комунікації неможливе без поєднання спеціальних знань і перекладацьких навичок. Оскільки специфіка перекладу в тій чи іншій сфері професійної діяльності обумовлена, головним
чином, термінологією, формування навичок професійного перекладача, накопичення обсягу спеціальної галузі знань має
бути головним завданням навчання. Головною метою підготовки перекладачів у сфері професійної комунікації того чи
іншого типу є формування перекладацької компетенції, тобто вміння передачі інформації з професійно-орієнтованого
тексту з однієї мови іншою максимально точно і ясно для професіоналів у даній області.
Природно, що без спеціального професійно-орієнтованого навчання неможливо підготувати перекладачів-професіоналів у жодній сфері професійної комунікації, до якої, зокрема, належить і економіка. Професійно-орієнтоване навчання
майбутніх професійних перекладачів у галузі економіки обумовлюється вирішенням основних завдань навчання, до яких
належить формування навичок професійного перекладу, усної та письмової практики перекладу; розвиток навичок перекладу не тільки текстів, але й мови економічної тематики, включаючи переклад мовлення носіїв мови й сприйняття мови
з джерел медіа; розширення активного (застосовуваного) словникового запасу українською та іноземною мовами; підвищення загального рівня ведення комунікації в галузі економіки як рідною, українською, так і іноземною, англійською,
мовами. В результаті професійно-орієнтованого навчання студенти мовних вузів повинні набути навички та вміння ведення перекладацької діяльності; участі в ділових зустрічах, презентаціях, переговорах з іноземними партнерами в якості
спеціаліста в галузі економіки та перекладача одночасно; здійснення листування і підготовки спеціальної документації,
складеної з урахуванням і в повній відповідності з нормами професійної комунікації мови перекладу.
Ведення професійно-орієнтованого навчання високого рівня передбачає постійний і безперервний контроль за якістю
навчання і підтримку зворотного зв’язку зі студентами. Контроль за якістю навчання, в більшості випадків, базується на
проміжному тестуванні студентів викладачем або спеціальною комісією; періодичному тестуванні студентів незалежними зовнішніми експертами; проведенні заліків та іспитів наприкінці кожного семестру та проведенні кваліфікаційних
іспитів наприкінці навчання за участю представників професійної комунікації; оцінюванні студентів за допомогою анкетування змісту й рівня організації навчального процесу в цілому, а також окремих дисциплін; оцінюванні студентів за
допомогою анкетування викладачів.
Можливість підготовки високоякісних фахівців сьогодні тісно пов’язана з готовністю студентів до ефективної професійної діяльності, навичками адаптації в умовах мінливої економічної картини світу, а отже, обумовлена рівнем комплексного володіння професійними компетенціями ведення економічного дискурсу мовою оригіналу та перекладу. Проблема
формування англомовної та україномовної професійної комунікативної компетенції особливо важлива при організації
підготовки фахівців філологічного профілю, зокрема, майбутніх професійних перекладачів економічних текстів і ділових
переговорів різного рівня, для яких успішна комунікація є одним із основних показників професіоналізму.
Специфіка професійної комунікації в галузі економіки зумовлена великим спектром соціальних, національних та інтернаціональних сфер функціонування світової економіки і соціальними функціями економічного дискурсу. Професійна
комунікація вимагає не тільки чіткого знання економіки в цілому, а й високого рівня мовної компетенції в маркетингу, менеджменті, банківській справі, бухгалтерії, юриспруденції тощо. Будь-який економічний текст повинен бути грамотним і
з точки зору лінгвістики, і з точки зору економіки. Лише заздалегідь ретельно обдуманий синтез норм ведення економічного дискурсу з урахуванням норм мови оригіналу і мови перекладу робить зрозумілим сутність економічного питання,
забезпечує ефективність ведення ділових переговорів.
У цілому, професійна підготовка економічних перекладачів базується на формуванні у студентів спеціальних навичок
мовного спілкування в усній та письмовій формах, а саме: вміння ставити питання, обґрунтовувати і адекватно формулювати ту чи іншу економічну проблему та способи її вирішення, безпомилково тлумачити сенс повідомлень про стан
економіки, що містять ту чи іншу інформацію, яка вимагає спеціальних професійних знань, адекватно перекладати як
усне мовлення економістів, так і їхні письмові повідомлення, застосовувати спеціальні знання про слово з метою най-
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більш повного психологічного вивчення спектру інтересів цільової аудиторії, якій адресований той чи інший економічний
текст. На підставі цього до перекладу економічних текстів пред’являються підвищені вимоги як до основного інструменту
професійної діяльності: переклад має бути грамотним, зрозумілим, послідовним, логічно струнким, переконливим, аргументованим; мати широкий діапазон емоційних засобів впливу на цільову аудиторію професійної комунікації у сфері
економіки [9, с. 41].
Проблема формування культури ведення професійно-орієнтованої комунікації перебуває в центрі уваги різних дослідників вже тривалий час. Для досліджень останніх років характерний, насамперед, інтерес до проблем формування
професійної культури мовлення. Однак зміст навчання англомовної та україномовної культури ведення професійної комунікації, модель і технологія формування мовної компетенції, методичне забезпечення існуючих програм навчання в
сучасній педагогічній та методичній літературі залишаються актуальними проблемами підготовки майбутніх фахівців як
філологічного, так і економічного профілю. В цілому, формування комунікативної компетенції як компонента професійної компетенції майбутнього перекладача економічних текстів в умовах багатомовного середовища вузу представляється
завданням, досить актуальним і практично неопрацьованим у сучасній методиці навчання англійської та української мов
і культури професійної комунікації в галузі економіки.
Необхідність дослідження проблеми формування іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів-філологів у рамках існуючих стандартів вищої школи визначається, насамперед, тим, що в процесі підготовки конкретних
фахівців значною мірою знаходять своє вираження неузгодженість і недоліки професійної освіти, розбіжність між соціальною потребою у фахівцях певного роду й непідготовленістю вузів до їхньої успішної підготовки, відсутність комунікативної компетенції ведення економічного дискурсу англійською або українською мовами як у студентів-філологів, так
і у студентів економічного профілю, відсутність системи навчання професійної комунікації, яка забезпечила б бездоганну
професійно-орієнтовану комунікацію фахівців у галузі економічного перекладу [9, с. 42].
Важливою основою формування структури професійної комунікативної компетенції фахівця будь-якого профілю є
поняття професійної культури комунікації, яка все частіше розглядається як сукупність лінгвістичних, соціокультурних і
прагматичних навичок, що потрібні в рамках певного типу професійної комунікації відповідно до її конкретних цілей та
умов [5, с. 128].
Слід зазначити, що в умовах все більш розповсюдженої мовної інтерференції, яка знижує якість перекладу професійно-технічних текстів, розкриття національної та інтернаціональної етимології того чи іншого економічного терміна є
ефективним засобом формування національно-культурних асоціацій, прийомом культурологічного збагачення студентів.
Запроваджувані в наш час нові, досконаліші і продумані стандарти української вищої школи націлені на створення нового
типу навчально-виховного процесу та впровадження інноваційних навчальних технологій, що відрізняються варіативністю методик, активізують когнітивні навички студентів, розвивають професійні компетенції майбутніх фахівців і вдосконалюють рівень методичної культури викладача. Стратегію підходу педагогів до професійної (економічної) комунікативної підготовки студентів мовних вузів і тактику дій у зазначених освітніх умовах визначають необхідністю опори на такі
підходи до навчання, як комунікативний або комунікативно-компетентний, культурологічний, особистісно-орієнтований,
діяльнісний, когнітивний або функціонально-пізнавальний та текстовий або текстоорієнтований і багато інших.
В основі будь-якого підходу до навчання лежить спілкування, комунікація між викладачем і студентами, комунікація
між студентами, комунікація між студентами та експертами у тій професійній діяльності, на яку орієнтоване навчання.
Сучасна педагогіка визначає комунікативний підхід до навчання як підхід, спрямований на формування у студентів когнітивного мислення та вміння професійно оцінити ту чи іншу ситуацію, що знаходиться в центрі уваги провідних фахівців
у даній області. Комунікативний підхід до навчання перекладу у сфері професійної комунікації, насамперед, покликаний
навчити вільно оцінювати ситуацію, використовуючи як свою рідну (зазвичай мову перекладу), так і іноземну мову (зазвичай мову оригіналу), а також вміти адекватно висловити свою думку і передати думку інших людей у різних професійно-орієнтованих ситуаціях [1, с. 117].
При цьому підході, заснованому на рівноправності викладача і студентів як мовних партнерів, модель комунікації,
орієнтована на проблеми, які не мають, як правило, однозначного рішення, превалює в процесі навчання, максимально
наближеного до реального спілкування професіоналів в обраній студентами спеціальності. Особливістю даного педагогічного підходу є комунікативність, мовна спрямованість навчання, стимулювання спілкування з найрізноманітніших
професійних питань, забезпечення індивідуального підходу і самостійної оцінки того чи іншого об’єкта дослідження,
облік функціональної специфіки мови, забезпечення ситуативного характеру навчання, орієнтація навчання на новизну,
відсутність шаблонів при організації навчального процесу [6, с. 35].
Важливою видовою рисою міжособистісної комунікації, що лежить в основі комунікативного підходу до навчання,
є персоналізація взаємодії. Це особистісно-орієнтована взаємодія, якій необхідно навчати. Передбачається, що кожен з
учасників як професійної комунікації, так і навчального процесу визнає унікальність свого партнера, бере до уваги особливості його емоційного стану, самооцінки, особистісних характеристик і, в свою чергу, розраховує на зустрічну увагу.
З точки зору Є.І. Пассова, при використанні комунікативного підходу у професійно-орієнтованому навчанні основну
роль відіграють такі принципи, як принцип мовної спрямованості навчального процесу, що полягає не стільки в тому, що
намічена певна мовна практична мета, скільки в тому, що досягнення цієї мети ґрунтується на практичному використанні
мови; принцип індивідуалізації навчання, заснований на увазі педагога до всіх властивостей індивідуальності учнів (їхніх
здібностей, умінь здійснювати комунікативну та навчальну діяльність, виявляти своє Я); принцип функціональності, обумовлений, перш за все, адекватним процесу спілкування відбором матеріалу; принцип ситуативності, тобто відбору та
організації матеріалу на основі ситуацій і проблем, обумовлених об’єктами, характером і спрямованістю дискусії, максимально пов’язаної з життєвими інтересами студентів; принцип новизни, що характеризується постійною зміною предмета
обговорення, обставин, умов, поставлених педагогом завдань [6, с. 39] тощо.
Без достатнього рівня комунікативної компетенції спілкування не досягає бажаного результату, а сама професійна
комунікація терпить фіаско, оскільки перекладачеві не вдається засобами мови передати ту чи іншу позначену мовою
оригіналу проблему, що обумовлене, зазвичай, нездатністю студентів мовних вузів здійснювати мовленнєву діяльність
відповідно до професійних цілей та ситуації спілкування.
Розробники комунікативного підходу до професійно-орієнтованого навчання, найчастіше, звертають увагу на такі
складові комунікативної компетенції: лінгвістичну компетенцію або знання і відповідні їм навички, пов’язані з лексикою,
фонетикою і граматикою; соціолінгвістичну компетенцію або вміння підібрати і використовувати прийнятні мовні форми, перетворюючи їх в залежності від контексту і ситуації спілкування; соціокультурну компетенцію або обізнаність із
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культурними особливостями носіїв мови, норми поведінки та етикету, розуміння й адекватне використання їх у процесі
спілкування; дискурсивну компетенцію або здатність складати цілісні, зв’язні та логічні висловлювання відповідно до
необхідного функціонального стилю спілкування професійної комунікації; соціальну компетенцію або готовність і бажання працювати з іншими, впевненість у собі, здатність подолати існуючу професійну проблему [3; 4].
Спираючись на комунікативний підхід до навчання, кожен викладач намагається розробити максимально ефективну
методичну систему формування комунікативної компетенції студентів, застосовуючи, як правило, нові інформаційно-комунікаційні технології і відкриваючи студентам нові горизонти у формуванні їхніх професійних знань, навичок і вмінь. В
процесі професійно-орієнтованого навчання студенти отримують доступ до широкого ряду різних інформаційних ресурсів, інтерактивних програм, презентацій, ігор, сайтів глобальної мережі Інтернет.
Особистісно-орієнтований підхід до професійно-орієнтованого навчання базується на інтересі викладача до індивідуально-психологічних особливостей студентів, цілеспрямованому розвитку цих особливостей з метою загальнокультурного, особистісного розвитку студентів, що розглядаються як члени однієї команди [2, с. 10]. Даний підхід спрямований на
формування у студентів активного самостійного мислення як необхідної професійної якості, креативності, вміння не просто запам’ятовувати і довільно повторювати, а застосовувати професійні знання, навички та вміння на практиці, здатності
самостійно планувати дії, передбачати можливі варіанти вирішення професійних викликів, вибирати засоби та варіанти
їхньої реалізації. Крім того, у студентів в даному випадку виникає можливість реалізувати свої професійно затребувані
навички, вміння та приховані таланти [8, с. 46].
Діяльнісний підхід до професійно-орієнтованого навчання пов’язаний із використанням так званих діяльнісних завдань, що виникають на основі ігрового, імітаційного та вільного спілкування. У результаті створюються умови для розвитку когнітивного мислення, набувається спонтанний професійний досвід [1, с. 23]. Діяльнісний підхід до професійно-орієнтованого навчання тісно пов’язаний з особистісно-орієнтованим підходом, що означає, що ядром пізнавальної
активності на заняттях є не наставник, який передає свій професійний досвід, а студенти [5, с. 67].
Текстовий або текстоорієнтований підхід до професійно-орієнтованого навчання все частіше вважається, останнім
часом, найбільш адекватним підходом до навчання, оскільки орієнтований на зближення студентів з умовами реального
перекладу в конкретній ситуації професійної комунікації [7]. Професійно-орієнтоване навчання перекладу на основі текстоорієнтованого підходу ґрунтується на принципі лінгвістичної підготовленості учня до переводу професійної комунікації, мовної компетенції студентів як рідною мовою (мовою перекладу), так і іноземною (мовою оригіналу). Текстоорієнтований підхід не заважає проводити і поглиблену, детальну роботу над окремими мовними та лінгвокультурологічними
поняттями, що представляють особливі складності в процесі міжкультурної комунікації. Даний підхід оптимальний при
навчанні перекладу в сучасних умовах інтеграції, оскільки текст – це оптимальна інтегративна одиниця навчання як мові
в цілому, так і видам мовленнєвої діяльності і перекладу зокрема [7, с. 12]. При цьому кожен окремий текст розглядається
як єдність певного, обумовленого конкретною професійною сферою смислового змісту і його закінченого формального
вираження, що залежить від реальних умов перекладу.
Таким чином, специфіка професійно-орієнтованого навчання обумовлена, насамперед, необхідністю розвитку когнітивних навичок, причому спеціальність перекладача професійної комунікації передбачає необхідність розвитку когнітивних
навичок і вмінь не тільки у лінгвістиці, а й у тій професійній сфері, в рамках якої даному студенту доведеться працювати
по закінченні мовного вузу. Професійно-орієнтоване навчання в даний час все частіше спирається на комунікативний або
комунікативно-компетентний, культурологічний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, когнітивний або функціональнопізнавальний та текстовий або текстоорієнтований підходи, що допомагають розвинути лексичний запас студентів, стимулювати їхнє когнітивне мислення для пошуку і виявлення еквівалентної версії перекладу економічних текстів.
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
CROSS-CULTURAL COMPONENT IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
The article describes function and ways of introduction a cross-cultural component into teaching of English for specific
purposes to students of non-linguistics department. It is determined that needs analysis should include situations of encounter with the representatives of the same profession from a different culture. As far as English is not native to both sides, it is
considered a medium of interaction between cultures. Thus, the main focus of ESP course should be strategies of behavior,
attitudes, and skills to interpret non-verbal signs, ability to be understood by the representatives of other cultures and negotiate with them rather than vocabulary and grammar. Among the main ways to construct an ESP course are CLIL approach,
blended learning, use of online resources, data from corpus, materials of MOOC courses.
Key words: ESP, needs analysis, blended learning, CLIL, MOOCs.
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
В статье рассматривается функция и пути внедрения кросс-культурного компонента в преподавание английского языка для специальных целей студентам нефилологических специальностей высших учебных заведений.
Ключевые слова: английский для специальных целей, анализ потребностей, смешанное обучение, интеграция
содержания и языка, массовые открытые онлайн курсы.

Вступ. Процеси глобалізації характеризуються посиленим використанням англійської як мови високих технологій та
міжнародного працевлаштування. Володіння англійською надає фахівцям можливість долучатися до сфер бізнесу, науки
та технологій, що є їхньою основною освітньою та професійною метою. Така ситуація вимагає перегляду мети, завдань
та методів викладання англійської для спеціальних цілей з урахуванням потреби підготувати висококваліфікованих спеціалістів до активної та мобільної участі в інноваційних процесах, міжкультурної ділової комунікації у професіональноорієнтованих сферах. Одним з важливих шляхів трансформації змісту викладання англійської мови для спеціальних цілей
є його оновлення крос-культурним компонентом, оскільки недостатня крос-культурна підготовка є головною причиною
невдач у ситуаціях міжкультурної професійної взаємодії.
Аналіз досліджень та публікацій. Ідея про збагачення курсів з вивчення іноземної мови культурологічним та лінгвокраїнознавчим змістом з’явилася завдяки усвідомленню того, що засвоюючи мову, людина одночасно проникає в нову
для себе культуру, яка зберігається в мові [4.; 8; 5, с. 17] Забезпечити міжкультурне спілкування та взаєморозуміння, таким чином, можливо, коли інша культура постає не як система знань, а як корисний інструмент для розуміння іншого. У
результаті в особистості формується комунікативна компетенція, «всередині якої усі мовні знання і досвід є складниками,
та в якій мови переплітаються і взаємодіють» [1, с.18]. Зміст сучасних освітніх програм з іноземної мови переважно орієнтується на використання знань, а не на розширення інформаційного простору [3], зазначається, що розвиток комунікативних навичок повинен відбуватися через «занурення» в культуру іншої країни, поглиблення лінгвокраїнознавчих знань
[2]. Метою впровадження крос-культурного компоненту у викладання англійської мови є формування вмінь особистості
використовувати іноземну мову у її соціально-культурному контексті, як реальний і повноцінний засіб спілкування [7].
Формулювання мети статті та завдань. Метою нашої розвідки є виокремити та охарактеризувати шляхи впровадження
крос-культурного компоненту у викладання англійської мови для спеціальних цілей студентам вищих навчальних закладів.
Виклад основного матеріалу статті. Поняття мови для професіонального спілкування з’явилося у 60-х – на початку 70-х років, коли англійська встановила свій міжнародний статус, а у промислових, бізнесових, політичних та інших
сферах відбулося звуження професійної спеціалізації. Освітні заклади, зокрема ті, що готують майбутніх фахівців, мали
адаптуватися до нових умов. Англійська для спеціальних цілей (ESP) визначається як підхід, а не як продукт [Hutchinson,
T. & Waters, A. (1987). English for Specific Purposes: A Learning-centered Approach. Cambridge: CUPб С.19] Зарубіжні та
вітчизняні дослідники ESP вказують на важливе зміщення акценту з викладання та вивчення на оволодіння мовою. Неабияку роль тут відіграли політичні процеси (побудова нового світу після Холодної війни), розвиток лінгвістики, психології
та педагогіки. У центрі навчального процесу постали потреби та вимоги тих, хто вивчає мову, їхня професійна та освітня
мета. Вивчення потреб студентів стало головним у методиці викладання англійської, і мовні програми та курси, які враховували ці потреби, виявилися досить успішними.
У теперішній час, ESP охоплює декілька варіацій: EОP – англійська для професіональних цілей та EАP – англійська
для академічних цілей. Поширення спеціалізованих словників, підручників та методичних вказівок для викладання англійської у різних сферах (економіка, менеджмент, туризм, медицина, комп’ютерна технологія) свідчить про значний
розвиток ESP.
Якщо на початку розвитку ESP мовні курси мали на меті розвиток лінгвістичної компетенції (вивчення спеціалізованої термінології, мовних функцій, граматико-перекладний метод), то вже у 80-х роках минулого століття комунікативний
підхід, який змінив пріоритет з лінгвістичної на комунікативну компетенцію, став основним у розробці ESP курсів. Ефективні ESP курси та автори підручників дбають про потреби студентів, особливо тих, хто не має професійної практики
та не розуміють, які мовні компетенції будуть необхідні їм у майбутній професійній діяльності. Такі ситуації необхідно
ретельно аналізувати, і саме вони є частиною аналізу потреб і враховуються значною мірою у розробці курсу чи підручника з ESP.
Очевидно, необхідним елементом аналізу потреб студентів є припущення того, що вони у своїй професійній діяльності стикатимуться з представниками своєї професії з інших культур, для яких англійська є не рідною. Вона слугуватиме як посередник між культурами, тому змістом мовних курсів має бути не лише спеціальний вокабуляр та граматичні
структури, а й стратегії поведінки, ставлення, вміння інтерпретувати невербальні знаки, здатність бути зрозумілим для
представника іншої культури та налагодити з ним контакт.
Підхід, за якого студент, його потреби та вимоги знаходяться у центрі педагогічного процесу, має наступні ознаки у
викладанні ESP курсів: 1) матеріал програми заснований на мотивах навчання студентів; 2) курси більш інтенсивні – студенти бажають досягнути певного рівня компетенції за короткий проміжок часу; 3) пріоритет надається завданням, які
імітують реальні професійні ситуації; 4) викладання відбувається у формі спрямування, підтримки, сприяння, допомоги;
5) мова є не метою, а засобом; 6) завдання є інтелектуально складнішими; 7) студенти мають більше автономії; 8) студенти
мають більшу відповідальність за результати навчання.
Формування крос-культурної компетенції студентів у процесі вивчення ESP відбувається завдяки інтеграція змісту
й мови (CLIL), використанню навчальних кейс-стаді, онлайн ресурсів. Суттєвий внесок у конструювання курсів ESP роблять корпусні дослідження, спрямовані на визначення найбільш поширених словосполучень, фраз, термінів, акронімів,
які складають тезаурус фахівця з певної сфери діяльності.
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CLIL підхід до викладання англійської мови був значною мірою підтриманий Мовним відділом Ради Європи, оскільки він дозволяв сформувати мовні компетентності, адаптувати різний матеріал для різних груп студентів з певними навчальними та професійними потребами [6]. Це покладає підвищені зобов’язання на викладача мови, оскільки він, крім
мовно-методичної підготовки, має бути обізнаним у фаховому предметі, на якому спеціалізуються студенти. Програма
навчального курсу Англійська для спеціальних цілей стає більш інтегрованою та координованою, викладачі мови тісніше
співпрацюють з колегами – викладачами спеціальних дисциплін з метою надати релевантний, автентичний матеріал.
На разі все більше вітчизняних університетів приймають на навчання студентів з інших країн, тому англійська мова
стає мовою викладання фахових дисциплін. У зв’язку з цим студенти набувають мовних компетентностей завдяки необхідності її використання для інших професійних цілей: читання спеціальної літератури англійською мовою, написання
творчих та наукових есе, публікації результатів наукового дослідження, проведення презентацій тощо.
Відбір фахових навчальних текстів здійснюється із врахуванням їхньої професіональної спрямованості та змістового
наповнення. Наявність термінологічних одиниць, жанрова репрезентативність та змістова доступність мають стати основними критеріями відбору текстів, опрацювання яких має наслідувати ті техніки, які використовує фахівець у своїй професійній діяльності: пошук інформації, перегляд, ознайомлення із змістом, його вивчення.
З огляду на необхідність впровадження крос-культурного елементу у викладання англійської для спеціальних цілей,
вважаємо, що головним критерієм відбору навчального тексту є його автентичність. Автентичним є текст, створений
носіями мови, що відібраний з іншомовних джерел та не є спеціально адаптований. Такий текст відображає природнє використання мови та не призначений для навчальних цілей.
У процесі інтеграції мови та змісту відбувається формування усіх чотирьох типів знання, визначених Л.Андерсоном та
Д.Кратволем: фактичне знання (знання фактів, термінології); концептуальне знання (знання правил, теорії, моделей, процесів); процесуальне знання (здатність виконувати специфічні завдання та вирішувати проблеми); мета-когнітивні знання
(розуміння навчальних стратегій, важливості навчання впродовж життя тощо). Останні три є необхідними у навчальному
процесі вищої школи і роблять його ефективним та змістовним.
Крос-культурний компонент у викладанні англійської для спеціальних цілей розвиває аналітичне та творче мислення студентів, формує навички вирішувати проблеми та приймати рішення, вміння оцінювати та прогнозувати. Кроскультурний компонент реалізується, зокрема, через впровадження навчальних кейсів. Метод case study значно поширений
у викладанні психології, права, економіки та менеджменту, тому його доцільно використовувати у викладанні англійської
для спеціальних цілей.
Навчальний кейс презентує реальну проблему, у процесі вирішення якої відбувається формування усіх видів мовної та
мовленнєвої діяльності, а також презентаційних, діалогових вмінь. До того ж, кейс виконує неабияку мотивуючу функцію
– студенти занурюються у вирішення реалістичних та реальних завдань. Викладач має можливість доповнити кейс новими письмовими та усними завданнями, а студенти використовують мову, релевантну для реальних професійних ситуацій.
Впровадження методу кейсів вимагає професійного мислення, знання правил та процедур, аналітичних вмінь. Він вимагає багато часу на підготовку та проведення, втім ефективність виправдовує затрати.
Багато хто з викладачів англійської для спеціальних цілей заохочують студентів до використання онлайн ресурсів.
Тексти професійного спрямування, документальні фільми, кейси, статті у якісних фахових журналах, веб-сайти компаній,
відео кліпи збільшують взаємодію студентів з автентичними матеріалами. Нові навчальні комплекси з ESP включають,
окрім підручника, робочої книги, матеріалів для вчителя, друкованого зошита, ще й електронний компонент для студентів. Він дозволяє викладачу організовувати навчальний матеріал, надавати миттєвий зворотній зв’язок, моніторити
успішність кожного. Змішане навчання має також переваги для студента – більш інтенсивне вивчення мови, гнучкість,
взаємодія з навчальним матеріалом.
Масивні відкриті онлайн курси (MOOCs) є потужним джерелом збагачення студентів новітніми розробками, ідеями у
сфері своєї професійної діяльності. Більшість курсів на навчальних онлайн платформах Coursera, EdX, FutureLearn викладаються спеціалістами англійською мовою, виконання завдань вимагає інтеграцій мовних вмінь та знань з дисципліни. До
того ж, формат участі у курсі передбачає співпрацю слухачів між собою. Поділ на групи відбувається за змістом обговорення, а не за приналежністю до певної культури, тому студенти мають можливість взаємодіяти з представниками різних
культур. Стикаючись із проблемним питанням, додаючи коментарі у блогах, студенти добирають необхідні стратегії та
поведінку, щоб досягти позитивного результату.
Висновок. Збагачення ESP курсів крос-культурним компонентом є важливим елементом їхнього оновлення. Актуальним залишаються питання щодо релевантності дидактичних матеріалів, які необхідно постійно оновлювати, використання онлайн технологій, вивчення даних корпусної лінгвістики.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ДЖ. ФАУЛЗА
«ВЕЖА ІЗ ЧОРНОГО ДЕРЕВА»
Стаття присвячена дослідженню збереження інтелектуалізації при перекладі твору Дж. Фаулза «Вежа з чорного дерева». У роботі описано складові інтелектуалізації мови, виокремлено основні компоненти інтелектуального
роману, проаналізовано способи збереження інтелектуалізації при перекладі з англійської на українську мову.
Ключові слова: інтелектуалізація, інтелектуальний роман, транслітерація, калькування, описовий переклад, генералізація, конкретизація.
RETAINING INTELECTUALISATION WHEN TRANSLATING THE NOVEL THE EBONY TOWER BY
J.FOWLES
The article is devoted to the strategies of retaining intellectualization while translating The Ebony Tower by J. Fowles.
The aspects of language intellectualization are described. Due to the constant globalization we observe the different processes
in the lexical system of the language namely intellectualization. The evidence of intellectualization is many abstract words,
determinologisation and terminologisation, the occurrence of neologisms in the texts of different genres. Intellectualization
takes place in the fiction literature as well. The origin of intellectual novel is connected with Th. Mann and philosophic novel.
In comparison to philosophic novel the intellectual one has more constructive structure, its genre arrangement is more sophisticated. John Fowles is a representative of the English intellectual novel. We have analysed The Ebony Tower by John Fowles
and its translation by V. Ruzhytskyi and singled out 73 terms, the trasnliteration is the most frequent way used when translating it because mainly such terms are internationalisms. Calques is the second most frequent way of art terms translation.
The following methods of translation were applied in the novel as well: generalization, concretization, descriptive methods.
These three are less frequent because they smooth the scientific flavor of the novel. In order to retain the intellectualization the
translator should use such methods of translation as transliteration and calques.
Key words: intellectualization, intellectual novel, transliteration, calques, descriptive translation, generalization, concretization.
СОХРАНЕНИЕ ИНТЕЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ РОМАНА ДЖ. ФАУЛЗА «БАШНЯ ИЗ
ЧЁРНОГО ДЕРЕВА»
Статья посвящена исследованию сохранения интеллектуализации при переводе произведения Дж. Фаулза «Башня из чёрного дерева». В работе описано составляющие интеллектуализации языка, выделены основные компоненты
интеллектуального романа, проанализированы способы сохранения интеллектуализации при переводе с английского
на украинский язык.
Ключевые слова: интеллектуализация, интеллектуальный роман, транслитерация, калькирование, описательный перевод, генерализация, конкретизация.

Постановка проблеми. Вплив глобалізації, наслідком якої є потреба в номінації великої кількості нових процесів та
явищ, спричиняє зміни на лексико-семантичному та словотворчому рівнях. Ці зміни зумовлено, як позамовними, так і
внутрішньомовними чинниками. Як наслідок глобалізаційних процесів у багатьох мовах проявляються такі тенденції: інтелектуалізація мови, міграція слів між функціональними стилями, детермінологізація тощо. Серед наслідків глобалізації
процес інтелектуалізації є одним з найважливіших.
Аналіз публікацій. У філологічних працях дослідники та науковці все частіше звертають увагу на процеси інтелектуалізації мови (Л. Шевченко [18], Н. Клименко, Є. Карпіловська, Л. Кислюк [11]), на проникнення термінів у художній
стиль мови (Н. Бойко [3], В. Виноградов [4], В. Русанівський [16]), на манеру письма сучасних письменників (А. Долінін
[8], І. Кабанова [9], П. Купер (P.Cooper) [20], М. Бредбері (M. Bradbury) [19]). Малодослідженим залишається процес інтелектуалізації мови для перекладознавста. Процес інтелектуалізації зумовлює насиченість мови все більшою кількістю
нових термінів і понять, однак способи їх перекладу залишаються невивченими, цим і зумовлена актуальність нашого
дослідження.
Мета дослідження полягає в аналізі шляхів збереження інтелектуалізації при перекладі з англійської на українську
мову. Для досягнення цієї мети потрібно виконати такі завдання: 1) описати складові інтелектуалізації мови; 2) виокремити компоненти інтелектуального роману; 3) проаналізувати способи збереження інтелектуалізації при перекладі з англійської на українську мову.
Сьогодні мовні проблеми окреслюються у двох векторах: як інтелектуалізації мови (це стосується літературних високорозвинених мов), так і виживання. За даними ЮНЕСКО, половина людства користується вісьмома мовами, лише двадцять мов використовується сотнями мільйонів людей і водночас десять мов зникає щороку [18, с. 263]. За твердженнями
лінгвістів мова не може вижити, коли нею розмовляють менш ніж 100000 людей, оскільки вона втрачає інтелектуальну
пам’ять, тобто понятійний і ментальний код етносу [11, c. 143].
У сучасному глобалізованому суспільстві останні два десятки років мова розвивається бурхливими темпами. Розширюється лексичний склад мови, змінюються значення і функції слів, що вже існували, з’являються нові слова. Активним
є процес інтелектуалізації та демократизації мови. Традиційними аргументами на користь цього твердження є приріст
кількості абстрактної лексики, пришвидшені темпи термінування і детермінування лексики, поява неологізмів [11, с. 24].
Учені Празького лінгвістичного гуртка ще свого часу писали про літературну мову як таку, що підлягає інтелектуалізації. Літературна мова відображає культурне життя і цивілізацію (роботу і результат наукової, філософської і релігійної
думки, політичної і соціальної, юридичної і адміністративної). Ці функції літературної мови сприяють інтелектуалізації
її словника, тому що з’являється абстрактна лексика [15, с. 319]. «Інтелектуалізація мови зумовлена також потребою виражати складні і взаємозалежні мисленнєві операції, тому літературна мова має не лише висловлення для абстрактних
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понять, а й особливі синтаксичні форми. Інтелектуалізація літературної мови виявляється у все більшому контролі над
емоційними елементами (евфемізми)» [18, с. 156].
Інтелектуалізація проявляється не тільки у мові, але й в літературі. Утвердження жанру інтелектуального роману в
літературі пов’язане із загальною тенденцією до інтелектуалізації мистецтва минулого століття. Як зазначає С. Павличко,
«інтелектуалізм був домінантою модернізму й художньої культури ХХ століття в цілому [13, с. 41].
Біля витоків західноєвропейської інтелектуальної прози стояв німецький письменник Т. Манн, який першим запропонував термін «інтелектуальний роман» [12, с. 311]. Інтелектуальний роман сформувався на основі філософського. Про
генеалогічну спорідненість цих жанрових модифікацій переконливо свідчать роботи В. Бікульчюса [2], Т. Гуріної [5],
Ю. Давидова [6], В. Днєпрова [7], Н. Лейтес [12], Н. Павлової [14] та ін. Інтелектуальний роман як унікальний художній
феномен виник і розвивався на початку ХХ ст., на відміну від філософського, який зародився ще у ХVІІІ ст. В. Бікульчюс
вважає, що ці терміни виражають поетапність розвитку жанру філософського роману. Так, визначення «філософський
роман», на думку вченого, доцільно вживати на позначення класичного етапу розвитку жанру (ХVІІІ–ХІХ ст.), а термін
«інтелектуальний роман» втілює те розумове споглядання, ті розмірковування, якими сповнений філософський роман ХХ
століття» [2, с. 9].
Чітко диференціюють філософський та інтелектуальний романи В. Бікульчюс [2] та Т. Гуріна [5]. Вони зауважують,
що інтелектуальний роман відрізняється від філософського своєю конструктивністю, ускладнюється його жанрова структура. Інтелектуальний роман, за твердженням В. Бікульчюса, уже майже не «підпорядковується якійсь одній філософській
ідеї, частіше він звучить як ціла симфонія ідей», де все викладено вже не тезисно, а, навпаки, розгорнуто в широкі «філософські трактати» [2, с. 26].
В англійській літературі ХХ століття простежується тенденція до її інтелектуалізації та наближення до проблем сучасної філософії. Одним із найяскравіших представників англійської інтелектуальної прози є Джон Фаулз. У творах Дж. Фаулза знаходять відображення певні аспекти психологічних досліджень К. Юнга та неофройдистського вчення Е. Фромма.
У центрі повісті Дж. Фаулза «Вежа з чорного дерева» (1974) – проблема мистецтва і митця. На сторінках свого твору
письменник «зіткнув у прямій дискусії художника-абстракціоніста та видатного художника, який усамітнився у глушині,
й припав до життєдайних сил зеленого краю кельтів, жорстко визначив суспільну функцію й естетичні межі мистецтва
для теоретиків» [1, с. 314]. Як результат роман наповнений мистецькими термінами, що робить його інтелектуальним. Для
проведення дослідження було використано переклад, здійснений В. Ружицьким. Методом суцільної вибірки нами було
виокремлено 73 терміна.
У процесі дослідження було виявлено, що серед усіх способів перекладу лексичних одиниць В. Ружицький найчастіше
використовує спосіб транскодування (31 одиниця). Частою причиною його застосовування є відсутність в культурі і, зокрема, науці країни мови перекладу відповідного поняття і відповідного перекладного еквіваленту, а перекладач не може
підібрати слово або слова в мові перекладу, які б адекватно передавали зміст поняття і задовольняли вимогам до термінотворення [10, с. 283]. Оскільки при транскодуванні транскодоване слово має одне значення, то такий спосіб перекладу
доцільно застосовувати в тих випадках, коли в мові перекладу необхідно створити чітко однозначний термін, наприклад:
One couldn’t be quite sure it was a masterpiece, there was a
clotted quality in some passages, a distinctly brusque use of
impasto on closer examination [21, с. 57].

Картину важко було назвати шедевром: подекуди накладено забагато фарби, а коли придивитись, то видно, що
це відверто недбале імпасто [17, с. 21].

Термін імпасто (італ. impasto, тісто) – техніка живопису, в якій застосовується густе, соковите накладання фарб на
окрему область або усе полотно картини. При застосуванні такої техніки, фарба лягає достатньо густо, так, що стають помітними сліди від пензля [22, с. 63]. Перекладач В. Ружицький застосовує спосіб транскодування, а саме транслітерування
і супроводжує його описовим перекладом, що подається у посиланні, оскільки в український мові немає відповідного
перекладного еквіваленту.
Іноді застосовується змішане транскодування, коли більша частина транскодованого слова відбиває його звучання у
вихідній мові, але разом з тим передаються й деякі елементи його графічної форми [10, с. 283]. Зокрема, це досить часто
застосовується у випадку передачі власних назв, наприклад:
Are any clues being offered? Kermesse?
Perhaps. Not sure yet [21, с. 62].

Який же ключ до розкриття цієї загадки? Може, кермеса?
Проте я ще не певен [17, с. 27].

Для перекладу реалії Kermesse В. Ружицький використав спосіб адаптивного транскодування. Кермеса – це ярмарок,
свято місцевого святого у голландців, фламандців та німців [22, с. 168]. У наведеному уривку кермеса – це алюзія на картину відомого фламандського художника Пітера Пауля Рубенса.
Часте використання транскодування при перекладі розглянутих термінів пояснюється походженням цих термінів, яке
здебільшого є латинським чи грецьким або вони є інтернаціоналізмами.
Другим за частотністю способом перекладу є калькування (23 терміна). Його можна застосовувати тільки тоді, коли
утворений таким чином перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові.
Розглянемо приклад застосування калькування:
His room was simply furnished, a double bed in some rather
clumsy rural attempt at an Empire style, a walnut wardrobe
riddled with worm, a chair, an old chaise longue with tired
green upholstery; a gilt mirror, stains on the mercury [21, с.
40].

Кімната була умебльована просто: двоспальне ліжко
(незграбний натяк на стиль ампір), поточена шашелем
горіхова шафа, стілець, старий шезлонг з потертою
зеленою оббивкою, вкрите плямами дзеркало в позолоченій
рамі [17, с. 11].

У наведеному фрагменті калькування застосовано для перекладу терміна Empire style. В. Ружицький зберігає іронію,
яку виразив Дж.Фаулз щодо опису кімнати, який зовсім не підпадає під ампір. Ампір (фр. empire – імперія) – термін, що
застосовується в мистецтвознавстві до західноєвропейського класицизму часів імперії Наполеона І, переважно в архітектурі, портретному живописі та декоративно-ужитковому мистецтві [22, с. 15]. Для ампіру характерним було звернення до
мистецьких традицій імператорського Риму з його прагненням до строгої величі та помпезності, холодної елегантності і
обов’язкового прагнення звеличити абсолютну владу військових монархій.
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Окрім двох найбільш продуктивних способів перекладу лексичних одиниць В. Ружицький застосовував ще інші, менш
продуктивні. Одним з таких малопродуктивних способів є підбір словникового відповідника.
Another time he had called them tapestries, and indeed the Aubusson atelier had done related work to his designs [21, с. 43].

Іншим разом він назвав свої полотна гобеленами. І дійсно
обюссонська майстерня ткала по його малюнках килими
[17, с. 15].

У наведеному фрагменті прикладом для розгляду є термін tapestry, який англійсько-український словник перекладає як гобелен. Перекладач використовує відповідник – гобелен, що, на нашу думку, є правильним, оскільки цей термін
є чітко визначеним перекладним еквівалентом у цільовій мові. Гобелен – один із різновидів декоративно-ужиткового
мистецтва, стінний безворсовий килим із сюжетною або орнаментною композицією, витканий вручну перехресним переплетенням ниток. Гобелени виготовляють із кольорових шовкових і/або шерстяних ниток окремими частинами, які потім
зшивають між собою (часто окремі колірні плями) [22, с. 123].
Серед малопродуктивних способів перекладу є генералізація – заміна слова вужчої семантики на слово ширшої семантики при перекладі називається трансформацією генералізації [10, с. 306].
To his right stretched a long gallery-like living room. Ancient
partitions must have been knocked down, but some of the
major black uprights had been retained and stood out
against the white walls with the skeletal bravura. The effect
was faintly Tudor much more English than the exterior [21,
с. 36].

Праворуч він побачив довгу, мов галерея, вітальню. Колись
вона, очевидно була розділена перегородками від яких залишились основні опорні колони, що виступали на білому
тлі стін, як зловісні скелети. У всьому цьому було щось
вікторіанське і куди більше англійське ніж у фасаді будівлі
[17, с. 6].

В. Ружницький застосовав генералізацію щодо перекладу терміну Tudor як вікторіанський. Можна стверджувати,
що використання перекладачем генералізації у наведеному уривку спричинює втрату інформації. Не зовсім зрозумілим є
рішення використати перекладний еквівалент вікторіанський щодо терміну Tudor. Тюдорський стиль – стиль пізньої англійської готики, епохи правління англійської королівської династії Тюдорів 1485-1606, тоді як вікторіанська епоха охоплює період з 1837 по 1901 роки. Характерними рисами вікторіанського, або як його ще називають «англійського стилю»
є еклектика, що поєднує в собі готику, рококо, екзотику і класику [22, с. 174]. Поясненням рішення перекладача слугує той
факт, що у вікторіанську епоху широкого розповсюдження набув так званий псевдотюдорівський стиль. Багато будинків,
виконаних у псевдотюдорівському стилі з’явилося за Вікторії, коли в мистецтві посилилась увага до англійських культурних коренів. Обраний перекладачем еквівалент носить еклектичний характер, тому, на нашу думку, переклад цього
уривку не є повністю адекватним, оскільки не до кінця висвітлює інформацію, подану в оригіналі.
Конкретизація значення – це лексична трансформація, внаслідок якої слово (термін) ширшої семантики в оригіналі
замінюється словом (терміном) вужчої семантики [10, с. 300], наприклад:
Another was that he had always worked to a smaller scale
than most nonfigurative artists [21, с. 49].

До того ж він не захоплювався великими полотнами, як
більшість абстракціоністів [17, с. 18].

Лексичну трансформацію конкретизації значення у наведеному прикладі застосовано до терміна nonfigurative artists.
Відповідно до англійського словника мистецьких термінів figurative artist – це художник реаліст, або представник напряму фігуративного живопису. Термін nonfigurative artist відповідно позначає представника нефігуративного мистецтва.
Абстракціонізм – напрям нефігуративного мистецтва, який відмовляється від наближення до дійсності зображення форм
у живописі та скульптурі [22, с. 9]. Термін абстракціоніст вужчий від терміну nonfigurative artist, отже, це підтверджує
думку, що перекладачем застосовано лексичну трансформацію конкретизації. У цілому підбір контекстуального відповідника у наведеному уривку вважаємо вдалим.
Описовий переклад – це такий прийом перекладу нових лексичних елементів вихідної мови, коли слово, словосполучення, термін чи фразеологізм замінюється в мові перекладу словосполученням (або більшим за кількістю компонентів
словосполученням), яке адекватно передає зміст цього слова або словосполучення (терміна) [10, с. 297], наприклад:
He liked them better, one or two tones, contrasts, the rather
tentative workshop feel after the overmeticulous essays in pure
draftsmanship [21, с. 83].

Ці малюнки сподобались йому більше: один чи два відтінки, контрасти. В цьому принаймні був якийсь пошук, не
те, що старанно виконані етюди олівцем [17, с. 69].

У наведеному уривку перекладач застосовує прийом описового перекладу щодо терміну draftsmanship. В українській
мові існує декілька відповідників цього терміна draftsmanship: креслення; мистецтво креслення, малювання, вміння малювати. Виходячи з наведеного контексту, вважаємо, що застосований перекладачем описовий метод є доцільним, оскільки жоден з наявних перекладних еквівалентів не розкриває зміст позначеного терміном поняття.
У процесі дослідження було виявлено, що серед усіх способів перекладу термінів В. Ружицький найчастіше використовує спосіб транскодування. Із 73 виокремлених термінів 31 перекладено із застосуванням транскодування. Терміни,
щодо яких застосовано прийом транскодування, не мають відповідників в українській мові і здебільшого є інтернаціоналізмами, що й пояснює причину надання переваги цьому способу перекладу. У такий спосіб зберігається інтелектуалізація
твору, перекладач не вдається до спрощення.
Калькування другий за частотою спосіб перекладу лексичних одиниць. Калькування сприяє різноманітності та виразності перекладу, їх використання в мові персонажів твору, служить засобом їх мовностилістичної характеристики, однак
зберігає науковий колорит.
Серед малопродуктивних способів перекладу лексичних одиниць ми виокремили такі: метод словникового відповідника, метод трансформації генералізації, метод трансформації конкретизації, метод описового перекладу. З 73 виокремлених термінів 9 перекладено методом словникового відповідника, 4 – методом трансформації генералізації, 3 – методом
трансформації конкретизації, 3 – описовим методом. Це пояснюємо тим, що всі ці способи перекладу термінів нівелюють
наукове спрямування повісті.
Перспективу дослідження вбачаємо в порівняльному аналізі способів перекладу інших творів Джона Фаулза на українську, російську та польську мови.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ У СПОРІДНЕНИХ МОВАХ УСТАЛЕНИХ ВИСЛОВІВ
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Розбіжність найменувань предметів, явищ навколишнього світу у різних мовах, навіть у споріднених, виявляється в лексиці, граматиці, в принципах категоризації.
Науковий і діловий стиль української мови протягом багатьох десятиліть формувався під впливом російської
мов, що призвело до вживання в українських наукових і ділових текстах синтаксичних структур, не властивих українській народній мові. Повернення української мови у сферу науки, техніки, справочинство у 90-их роках ХХ століття виявило, що стиль сучасних науково-технічних, економічних, ділових текстів суперечить синтаксичним традиціям української мови.
Основними безперечними прикметами української мови є близькість до народної мови, перевага дієслівних елементів над іменниками, уживання дієприслівникових зворотів, відсутність зворотніх дієслів у підрядних реченнях.
Переходячи з однієї мови на іншу (наприклад у перекладі) залишаємо семантичну та комунікативну структуру
речень незмінними, однак синтаксичну змінюємо відповідно до граматичних правил кожної мови.
Ключові слова: науковий стиль, синтаксична організація, синтаксичні традиції, народна мова, книжна мова,
російські канцеляризми, калькування.
OPERATION IN RELATED LANGUAGES OF ESTABLISHED EXPRESSIONS FOR PROFESSIONAL PURPOSES
Dissimilarity of the objects’ names and the world’s phenomena in different languages, even related, occur in vocabulary,
grammar, in the principles of categorization.
Grammar embodies a system of meanings that are considered in a specific language as particularly important, much
needed in the interpretation and conceptualization of reality.
For many decades scientific and business style of the Ukrainian language has been formed under the influence of the Russian language, which brought to the use syntactic structures in the Ukrainian scientific and business texts that were not typical
for Ukrainian folk language. The returning of the Ukrainian language to the field of science, technology, business documents
in the 90s of XX century showed that the style of modern scientific and technological, economic and business texts contradicted
the traditions of the Ukrainian language syntax.
The main conclusive signs of the Ukrainian language are the proximity to the national language, the prevalence of the verbal elements over the nouns, the use of verbal participle constructions, the absence of reflexive verbs in subordinate sentences.
In the Ukrainian language to define the actions that do not foresee the exact name of its performer, we use impersonal
constructions with participial forms ending in -no-, -to. They have been used in business style since the XIV century, and they
constitute the national identity of the Ukrainian language.
The similarity of the Ukrainian and Russian languages is shown in their syntactic organization. Sentence types, internal
connection and interdependence of its parts, ways of expression of syntactic relations and meanings are characterized by a high
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degree of proximity. However, the Ukrainian and Russian languages have distinctive features in syntactic structure, which are
called their national characteristics both in sentence structure and in the phrase structure. In the latter they are more severe.
Transforming from one language to another (for example, when translating) we leave the semantic and communicative
sentence structure unchanged, but the syntax changes accordingly with the grammatical rules of each language.
As recommended literature we consider the works of famous Ukrainian linguists such as E. B. Kurilo, B. D. AntonenkoDavidovich, S. I. Golovaschuka, E. G. Gorodenskoy, A. D. Ponomareva, including reference books.
Keywords: scientific style, syntactic organization, syntactic traditions, folk language, literary language, replication.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ УСТОЯВШИХСЯ ВЫРАЖЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Несходство наименований предметов, явлений окружающего мира в различных языках, даже в родственных,
проявляется в лексике, грамматике, в принципах категоризации.
Научный и деловой стиль украинского языка на протяжении многих десятилетий формировался под влиянием
русского языка, что доводило к употреблению в украинских научных и деловых текстах синтаксических структур,
не свойственных украинскому народному языку. Возвращение украинского языка в область науки, техники, деловодства в 90-ых годах XX века показало, что стиль современных научно-технических, экономических деловых текстов
противоречит синтаксическим традициям украинского языка.
Основными неоспоримыми признаками украинского языка является близость к народному языку, преимущество
глагольных элементов над именами существительными, употребление деепричастных оборотов, отсутствие возвратных глаголов в подчинительных предложениях.
Переходя из одного языка на другой (например при переводе) оставляли семантическую и коммуникативную
структуру предложений неизменными, но синтаксическую изменяли соответственно с грамматическими правилами каждого языка.
Ключевые слова: научный стиль, синтаксическая организация, синтаксические традиции, народный язык,
книжный язык, русские канцеляризмы, калькирование.

Загальновідомо, що навколишній світ, залишаючись завжди одним і тим же, осягається по-різному в різних мовах. Порівнюючи деталі різних мов, «ми розбиваємо ілюзії…, начебто є стійкі поняття, однакові для всіх часів і народів. У результаті отримуємо вивільнення думки з полону слова, з полону мови і надання їй істинної діалектичної науковості» [1, с. 69].
Розбіжність «картин світу», відображених у споріднених мовах, виявляється і в лексиці, і в граматиці, і в принципах категоризації. Вона створює велику кількість відмінностей в номінації одних і тих же об’єктів дійсності. Мови виділяють не
однотипні ознаки, користуються різними «внутрішніми формам, і семантичний зміст навіть надто еквівалентних одиниць так
само, як і матеріальна форма, виявляються такими, що не збігаються. Граматика втілює систему значень, що розглядаються в
конкретній мові, як особливо важливих, суттєво необхідних в інтерпретації й концептуалізації дійсності. Таким чином, кожна
мова має власні традиції й норми побудови словосполук і речень, а також самобутні усталені вирази. Незважаючи на спорідненість, українська і російська мови мають суттєві, інколи навіть принципові відмінності у синтаксисі і фразеології [2, с. 30].
Актуальність дослідження випливає з тих історичних обставин, що в Україні тривалий час викладачі у навчальному
процесі, службовці, інженерно-технічні працівники у фаховому спілкуванні переважно вживали російську мову. Цією
мовою надруковано переважну частину підручників і посібників для ВНЗ, основну довідкову й наукову літературу, якою
вимушені користуватися й досі в силу скрутної економічної ситуації і неможливості забезпечити стовідсотково усі ВНЗ,
організації достатньою кількістю літератури, у тому числі довідникової. Тому й досі виникають труднощі у написанні
управлінської документації, в оформленні дисертації тощо.
У наш час – період бурхливого розвитку як фахової мови, так і української в цілому – важливо відновити необґрунтовано вилучені у різні часи українські терміни, вилучити невдалі запозичення й кальки, переглянути деякі правописностилістичні норми тощо.
Науковий та діловий стиль української мови протягом багатьох десятиліть формувався під впливом російської мови.
Деякі запозичені синтаксичні конструкції були необхідні для формування власного українського наукового і ділового
стилю. До негативних наслідків призвело те, що під впливом російської мови часто вилучали питомі синтаксичні елементи – словосполуки, моделі речень, натомість запозичали відповідні російські конструкції. У результаті в українських
наукових і ділових текстах почали вживати багато синтаксичних структур, не властивих українській народній мові, бо,
як відомо, для різним мов характерне неоднакове наближення літературної мови до живої народної: російська мова була
зорієнтована більше на книжний виклад, українська – на народний, розмовний [3, с. 12].
Ще у 20-их роках ХХ ст., характеризуючи розвиток наукового стилю, О. Б. Курило з прикрістю констатувала, що
українська наукова мова «мало нагадує народну мову», бо автори намагаються «йти шляхом російської наукової мови з її
здебільшого далеким від народного складом речення» [4, с. 7]. Ця негативна тенденція істотно посилилася після кількох
десятиліть використання в науковій сфері переважно російської мови. Під її впливом узагалі зникла проблема синтаксису
українських наукових текстів, бо таких текстів було дуже мало і в них нерідко переважали конструкції, що порушували
або обмежували синтаксичні норми літературної мови. Повернення української мови у сферу науки, техніки, справочинства у 90-их роках ХХ ст. виявило, що стиль сучасних науково-технічних, економічних, ділових текстів суперечить
синтаксичним традиціям української мови [3, с. 12].
Зокрема, для російських текстів характерно широко вживати конструкції з віддієслівним іменником, що надає викладу
книжного, навіть канцелярського відтінку. До речі, такі мовні конструкції-штампи, на думку багатьох російських лінгвістів, не належать до доброго стилю [5, с. 12].
Однією з основних безперечних прикмет української мови є те, що в ній дієслівні елементи мають перевагу над іменниковими [5, с. 11]. Тому українська мова тяжіє до зворотів з дієсловом у неозначеній формі й різних особових формах,
а також з дієприслівником там, де у російській мові, як правило, вживають віддієслівні іменники, що можна проілюструвати: Задача ликвидации каких-либо нарушений уставов и руководств, решительного укрепления дисциплины требует
коренного улучшения контроля за деятельностью подчиненных, разумного использования дисциплинарных прав, устранения ошибок в работе. Завдання ліквідувати будь-які порушення статутів і настанов та рішуче зміцнити дисципліну
вимагає докорінно поліпшити контроль за діяльністю підлеглих, розумно використовувати дисциплінарні права, переборювати помилки в роботі.
Отже, у наведеній російській фразі шість віддієслівних іменників (у тому числі один іншомовного походження). В
українській фразі залишився тільки один, конче потрібний – порушення, замість інших ужито дієслова, що значно покращило виклад.
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Таким російським конструкціям з віддієслівними іменниками типу требовать применения решительных мер, идти по
направлению к цели, дело не терпит отлагательства, відповідають українські, у яких замість виділених іменників ужито
дієслова: вимагати вжити рішучих заходів, прямувати до мети, зі справою не можна зволікати.
Особливу увагу складають вислови з розщепленим присудком, що описують дію двома словами: паразитним дієсловом-присудком, який указує тільки те, що щось відбувається, і віддієслівним іменником-додатком, який показує, що
саме відбувається: вести (а також здійснювати, проводити, реалізувати тощо) вимірювання (випробування, гартування, дослідження, зміцнення, нагрівання, прикладення сил, розтягання тощо), які майже витіснили з ужитку правильне і стисле
вимірювати, випробувати, гартувати, дослідити, зміцнювати, нагрівати, прикладати, розтягати тощо.
У багатьох випадках замість російських конструкцій з віддієслівними іменниками доцільно використовувати українські дієприслівникові звороти: Тут мы видим вымирание отдельных видов животных без сохранения потомства. Бачимо,
що вимирають окремі тваринні види, не залишаючи нащадків.
Духу української мови, у тому числі її науковому стилю відповідає вживання дієприслівникових зворотів чи підрядних речень замість багатьох російських прийменникових конструкцій з віддієслівними іменниками, наприклад: без
вычисления – не обчисливши, по получении – отримавши, по ознакомлении – ознайомившись, с прекращением нагрева
– припинивши нагрівати, для обеспечения – щоб забезпечити, для описания – щоб описати, при необходимости – якщо
(коли) треба тощо.
Книжному стилю російської мови притаманно широко вживати трикомпонентні та пасивні конструкції, утворені
дієсловом недоконаного виду пасивного стану на –ся, наприклад: сообщения распространяются средствами массовой
информации; нашим коллективом выполняется ответственное задание і под. Для цих речень характерно, що іменник
(займенник) у формі орудного відмінка (средствами, коллективом, нами) позначає активного виконавця дії, а об’єкт дії
(сообщение, задание) подано іменником у називному відмінку. Таким чином виконавець дії стає додатком, а об’єкт дії
підметом. Граматично присудок описує дію підмета, скеровану на додаток, а для того, щоб показати протилежний напрям
дії, вжито зворотну форму дієслова-присудка.
У народній мові (у тому числі і російській) все навпаки, адже навряд чи з живих уст носія російської мови можна почути мною красится пол. Фахівці вважають, що книжний стиль з пасивними конструкціями є наслідком упливу на російську
літературну мову канцелярської сфери, яка, як відомо, ніколи не цікавиться окремими особами [2, с. 36]. Українська мова,
як зазначено вище, значно ближча до народної і не зазнала такого впливу, тому в українському реченні виконавець дії – це
підмет, об’єкт дії – додаток, а присудок описує дію підмета на додаток, і його, як правило, подають дієсловом 2-ої особи
однини чи множини. Отже, український варіант наведених вище речень: Засоби масової інформації розповсюджують повідомлення. Наш колектив виконує відповідальне завдання.
Аналогічно не слід уживати зворотні дієслова у підрядних реченнях: Исследование, осуществляемое экспертом. Дослідження, що його проводить експерт.
Зворотні дієслова мають місце в українській мові і вживаються в таких реченнях, коли дія спрямована на суб’єкт дії
– голитися, одягатися; дія є взаємо-зворотною: листуватися, змагатися; дію особа виконує в своїх інтересах: будуватися,
пакуватися; дія називає типові ознаки самого суб’єкта: папір рветься, скло б’ється.
Виходячи із сказаного, фраза Двері відчиняються водієм – ненормативна. Інша річ, коли форму орудного відмінка
має назва предмета, за допомогою якого виконують дію. Тому фраза: Двері відчиняються оцим ключем відповідає нормі,
оскільки ключ – знаряддя дії.
Викладений підхід відповідає рекомендаціям О. Б. Курило, яка зазначала, що «українські дієслова на –ся мають у
підметових фразах здебільшого значення активне, а не пасивне. І взагалі дієслова на –ся здебільшого активного, а не
пасивного значення. Ділитися, розпускатися – це не значить бути діленому, розпущеному, а самому ділитися, самому
розпускатися [4, с. 55].
У навчальних, науково-технічних та офіційно-ділових текстах часто-густо зловживають пасивними конструкціями з
дієсловами на -ся, у яких об’єкт, на який спрямована дія, подано у формі називного відмінка, а назви суб’єкта дії немає, наприклад, формула береться в дужки, видання друкувалися, якість гарантується, велика буква пишеться у таких випадках,
машина випробовується замість формулу беруть у дужки, видання друкували, якість гарантують, велику літеру пишуть
(або пишемо) у таких випадках, машину випробовують у лабораторії.
Конструкції з дієсловами у формі третьої особи множини (ставлять, пишуть, випробовують тощо) надають реченню
більш загального (безособового) відтінку, натомість форму першої особи краще вживати у навчально-методичній літературі, оскільки вона підкреслює спільність дій викладача (інструктора) й студента (слухача, учня).
В українській мові для позначення дії, що не передбачає точного найменування її виконавця, уживають безособові
конструкції з віддієприкметниковими формами на -но, -то, які використовують у діловому стилі від ХІV ст. і які становлять національну специфіку української мови [3, с. 13]. Наприклад, нове рішення вироблено згідно з обставинами.
Уживаючи безособові конструкції, автори припускаються помилки, вводячи в речення виконавця дії у формі іменника чи
займенника в орудному відмінку, проти чого виступала О. Б. Курило [4, с. 35-36]. Не можна писати Комісією вироблено
нове рішення …, бо в такому реченні є виконавець дії – комісія, причому це слово стоїть в орудному відмінку. Наведена
конструкція потребує редагування: комісія виробила нове рішення … так само, як у розглянутих конструкціях зі зворотними дієсловами, в орудному відмінку може стояти іменник (займенник) на позначення знаряддя дії [6, с. 28-29]. Наприклад, правильно писати Лист написано олівцем, але неправильно писати Лист написано хлопцем, треба Лист написав
хлопець або Хлопець написав листа.
Форми на –но, -то надають реченню певного відтінку минулості і доконаності, тому зазвичай їх уживають без допоміжного дієслова було: одержано результати, проведено дослід. Допоміжне слово було вживають зрідка, коли підкреслюють, що одна минула дія відбулася перед іншою минулою дією (давноминулий час) [7, с. 103]. Наприклад, деталь було
нагріто у печі, а потім занурено в воду. У висловах книгу буде написано, це буде зроблено підкреслено, що дія обов’язково
відбудеться і завершиться в майбутньому (доконаність дії у майбутньому часі простої форми), хоча в літературі [8, с. 21]
існують різні думки щодо правильності таких висловів.
Сучасні українські фахові й ділові тести перенасичені зворотами, що є дослівним перекладом російських канцеляризмів, які не несуть суттєвого змістового навантаження, обтяжуючи виклад, надаючи тексту зайвої книжної помпезності.
Дослівний переклад, або сліпе калькування російських мовних формул – річ невдячна. Справа в тому, що в українській
мові, як правило, наявні всі слова, що входять до цих зворотів, але висловів таких немає. Адже вислів тим і відрізняється
від простого поєднання слів, що в ньому слова тісно пов’язуються і реалізують одне з кількох своїх значень [2, с. 25]. Тому
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й не дивно, що, читаючи українські слова, не чуєш української мови, не дуже розумієш зміст написаного. Наприклад:
больше всего – більше всього замість над усе, найбільше, більше за все; вести начало от кого/чего – вести початок замість
походити від кого, чого; без всяких сомнений – без усяких сумнівів замість безперечно, поза всяким сумнівом і т. д.
Спорідненість української і російської мов виявляється в їхній синтаксичній організації. Типи речень, внутрішній
зв’язок і взаємозалежність його складників, способи вираження синтаксичних відношень і значень характеризуються високим ступенем схожості. Однак українська і російська мови мають відмінні риси в синтаксичній будові, що складають їх
національну специфіку як у структурі речення, так і в структурі словосполучення, причому в останньому вони виявляються сильніше. Переходячи з однієї мови на іншу (наприклад, у перекладі), залишаємо семантичну й комунікативну структури речень незмінними, однак синтаксичну структуру може змінюємо відповідно до граматичних правил кожної мови.
Праці відомих українських мовознавців О. Б. Курило [4], Б. Д. Антоненка-Давидовича [6], С. І. Головащука [9],
К. Г. Городенської [3], С. Я. Єрмоленко [10], С. Караванського [11], Н. Ф. Непийводи [2], О. Д. Пономарева [12], О. Сербенської [13], Є. Д. Чак [14] та багато інших, у тому числі й довідкову літературу можна розглядати як список рекомендованої літератури. Кожне з цих видань може бути настільною книгою не лише філолога, а й управлінця, пошуковця у
будь-якій галузі науки, техніки, культури тощо.
Література:

1. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. – Л. : ЛГУ, 1974. – 420 с.
2. Непийвода Н. Ф. Сам собі редактор: Порадник з української мови / Н. Ф. Непийвода. – К. : Українська книга, 1998. – 240 с.
3. Городенська К. Г. Синтаксична специфіка української наукової мови // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. – Випуск 4. – Відп. ред. Л. О. Симоненко. / К. Г. Городенська. – К. : КНЕУ, 2001. – С. 11–14.
4. Курило О. Б. Уваги до сучасної української літературної мови. – 5-те вид. / О. Б. Курило. – Торонто : «Нові дні», 1960. – 199 с.
5. Ярема С. На теми української наукової мови / С. Ярема. – Львів : Українське товариство з механіки руйнування матеріалів,
Львівське крайове товариство «Рідна школа», Наукове товариство ім. Шевченка, 2002. – 44 с.
6. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. – К. : Вид. дім «КМ Academia», 1994. – 254 с.
7. Шевченко Л. Ю. Сучасна українська мова: Довідник / Л. Ю. Шевченко, В. В. Різун, Ю. В. Лисенко // За ред. О. Д. Пономаріва. – К. : Либідь, 1996. – 320 с.
8. Матіяш Д. Олена Курило пропонувала … / Д. Матіяш // Уроки української, 2000. – № 3. – С. 19–25.
9. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. – К. : Рідна мова, 2000.
– 351 с.
10. Культура мови на щодень / Н. Я. Дзюбишин-Мельник, Н. С. Дужик, С. Я. Єрмоленко та ін. – К. : Довіра, 2000. – 169 с. –
(Бібліотека сер. «Словники України»).
11. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики / С. Караванський. – К. : Вид. центр «Академія», 1998.
– 712 с.
12. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1999. – 240 с.
13. Сербенська О. Практичний словничок нормативних висловів / О. Сербенська. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка,
2002. – 36 с.
14. Чак Є. Д. Чи правильно ми говоримо? / Є. Д. Чак. – К. : Освіта, 1997. – 240 с.

Т. С. Каірова,

УДК 821.133.1:[82.09(4)+008]

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ЯН ПОТОЦЬКИЙ НА ПЕРЕХРЕСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
Стаття знайомить читача з роздумами автора про вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, що посприяли
формуванню епістолярної культури польського аристократа Яна Потоцького, який народився в Україні, здобув освіту у Франції та Швейцарії, жив та творив у великому просторі літературної та вченої Європи, «подорожуючи
крізь століття після численних подорожей різними країнами».
Ключові слова: Просвітництво, епістолярна культура, епістолярна спадщина, епістолярний текст, епістолярний жанр, епістолярний стиль, епістолярій, письмовник, цивілізація, культурний простір, інтелектуальний простір,
мова комунікації, національна ідентифікація епістолярію, виховання, освіта.
JEAN POTOTSKY ON THE CROSSROADS OF CIVILIZATIONS
The article represents the author’s reflexions about the external and internal factors which have influenced on the formation of epistolary culture of Polish aristocrat Jеan Pototsky, who was born in Ukraine, obtained education in France and
Switzerland, lived and worked in the surrounding of literary and academic Europe, «traveling through centuries after numerous journeys across countries».
Key words: Enlightenment, epistolary culture, epistolary heritage, epistolary text, epistolary genre, epistolary style, epistolary, ideal secretary, civilization, cultural space, intellectual space, communicational language, national identification of
epistolary, upbringing, education.
ЯН ПОТОЦКИЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЦИВИЛ ИЗАЦИЙ
Статья знакомит читателя с размышлениями автора о внешних и внутренних факторах, оказавших влияние
на формированиe эпистолярной культуры польского аристократа Яна Потоцкого, который, родившись в Украине,
получив образование во Франции и Швейцарии, жил и действовал в широком пространстве литературной и ученой
Европы, «путешествуя в веках после многочисленных путешествий по странам».
Ключевые слова: Просвещение, эпистолярная культура, эпистолярное наследие, эпистолярный текст, эпистолярный жанр, эпистолярный стиль, эпистолярий, письмовник, цивилизация, культурное пространство, интеллектуальное пространство, язык коммуникации, национальная идентификация эпистолярия, воспитание, образование.
«L’Europe littéraire et savante ne fait plus, pour ainsi dire,
qu’une seule société, réunie par un objet commun, qui est le progrès
des sciences et des lettres ».
(Le marquis d’Argenson)
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«J’avois toujours pensé que les grands loisirs vous raméneroient
à l’étude des antiquités, si satisfaisante à tous égards ; car c’est par elle
qu’on peut voyager dans les siècles, après avoir voyagé dans les pays, et
qu’on peut se faire du passé des notions presque aussi nettes que celles
que l’on a sur le présent ».
(Jean Potocki à Ignace Potocki le [25 novembre 1792])

XVIII століття дало світові цілу плеяду видатних особистостей. Серед них особливу увагу привертає Ян Потоцький,
аристократ вельможного польського роду, що бере початок у кінці Золотого століття Польщі. Вихідці з вищого стану,
що отримали добру освіту, нерідко вражають різноманітністю інтересів і талантів. Ян Потоцький не був винятком. Він
відомий як талановитий історик, неабиякий лінгвіст, письменник, географ, етнограф, археолог, природодослідник, автор 24 значних праць. Відчуваючи пристрасть до подорожей у дусі свого століття, він об’їздив усю Європу, відвідав усі
слов’янські землі, значну частину Азії та Африки. Вихор романтики молодості ніс його, графа і лицаря Мальтійського
Ордену, в битви з піратами, у вир військових дій в Угорщині. Він ширяв на повітряній кулі, щоб «зрозуміти речі зверху»,
і уславився найбільшим оригіналом: «Dans les salons aristocratiques, le désert d’Égypte ou les steppes du Caucase, le comte
laisse derrière lui le souvenir d’un original, d’un érudit distrait et gaffeur » [1] -«В аристократичних салонах, в пустелі Єгипту або в степах Кавказу граф залишає по собі спогади як про оригінала, неуважного ерудита, що робить щось недоречно» (Тут і далі переклад автора – Т. С.).
Як було прийнято під час подорожей, Ян Потоцький підтримував активні епістолярні контакти з родичами, друзями
та знайомими, офіційними особами. Дослідники його життя і творчості французькі вчені Домінік Тріер і Франсуа Россе
висловлюють припущення, що їм було написано кілька тисяч листів, однак знайдено лише сто дев’яносто дев’ять, які
увійшли до видане ними Зібрання творів Яна Потоцького [2]. Саме Д.Тріеру і Ф.Россе належить першість у відтворенні
справжнього тексту його «Рукопису, знайденого в Сарагосі», який вони зібрали з розрізнених частин, що зберігалися в
різних архівах світу. Їм ми зобов’язані також і дієвій пропаганді творчості письменника. В рамках їхніх програм у червні
2009 року в Києві відбулася Міжнародна конференція, присвячена вивченню багатогранної діяльності Яна Потоцького,
що зібрала видатних учених Європи і завершилася експедицією дорогами України по місцях, де він народився, жив і помер. Конференція була організована спільно Університетом Поля Валері Монпельє Ш (Франція) та Київським Національним університетом імені Тараса Шевченка (Україна).
Автор цієї статті, що присвятив багато років дослідженню епістолярної спадщини Європи XVII–XVIII століть і брав
участь у роботі вищезгаданій конференції та експедиції, ставить у ній наступні завдання: 1) виявити фактори різного порядку, що вплинули на формування культури листування Яна Потоцького; 2) розглянути його епістолярну спадщину в
контексті європейської епістолярної культури.
Тим часом у Європі XVII–XVIII сторічь склалася справді висока епістолярна культура, яка, завдяки комунікативної
природі, гнучкості форм і специфічним рисам жанру, проявилася у всіх сферах життя суспільства: в офіційному, дружньому і світському спілкуванні, в літературній практиці і розвагах, де лист функціонував у якості найпоширенішого, а
іноді і єдиного каналу передачі думок і поглядів, інструменту вирішення різних проблем виховання, засобу ідеологічної
боротьби, форми передачі спогадів, навіть у якості подарунків і сувенірів [3; 4; 5; 6; 7]. Епістолярний жанр став улюбленим жанром цього періоду. В основі епістолярної культури лежали французькі традиції [8]. До неї в тій чи іншій мірі
були причетні всі, але епістолярна спадщина Яна Потоцького представляє особливий інтерес як спадщина людини позанаціональної, як громадянина світу. Вже в силу історичних традицій і географічних чинників Польща, що знаходилася на
перехресті європейського континенту з азіатським, піддавалася нашестю німецьких і російських народів, і польську знать,
яка значною мірою відчувала на собі їх вплив, важко було ідентифікувати за національними параметрами, до того ж Ян
Потоцький народився 8 березня 1761 в Пикові, на Україні, що входила в ті часи до складу Російської імперії. Так з самого
моменту народження йому було призначено особливе місце в життєвому просторі – в епіцентрі взаємодії різних культур.
Зовнішні фактори, що впливали на формування епістолярної культури Яна Потоцького підкріпилися внутрішніми:
зіграли свою роль сімейне виховання та уподобання. Коли Яну було сім років, мати відвезла його і молодшого брата Северина в Європу. Хлопчики вчилися у Франції (в Парижі) та Швейцарії (в Лозанні), де отримали різнобічну європейську
освіту. Не дивно, що Ян Потоцький досить вільно володів французькою, італійською, німецькою, англійською, іспанською, польською та турецькою мовами, читав грецькою та голландською. У листі до Маззеі від 30 жовтня 1790 король
Польщі Станіслав Август критично відгукується про погане знання Яна Потоцького польської мови: «Un des défauts de son
éducation dut d’avoir été presque toute française, au point qu’il parle mal sa propre langue... » [2, с. 22–23] – «Одним з недоліків
його виховання слід визнати те, що воно майже повністю французьке, до такої міри, що він погано говорить на своїй
рідній мові... ». Підтвердження своєрідного розчинення в європейській культурі ми знаходимо в листі Яна Потоцького
Станіславу Феліксу Потоцькому від 1 серпня 1789 року, написаному польською: «Pour la première fois de ma vie, j’utilise
le polonais, et cela afin de vous remercier, Monseigneur et bienfaiteur, pour vos grâces présentes, qui ne sont ni les premières, ni
les dernières. Que je ne connaisse pas la langue de mon pays, il n’y a pas là de quoi se venter et je ne saurais même y trouver de
bonne excuse...., Mais pour ce qui est à présent, je vous assure que je suis un bon Polonais et que je le resterai jusqu’à ma mort
ou jusqu’à celle de la patrie, je veux dire par là que je ne lui survivrai certainement pas... » [2, с. 22–23] -« Вперше в житті я
вдаюся до польської мови, і це для того, щоб подякувати Вам, пане і благодійник, за Ваші недавні милості, не перші й не
останні. У тому, що я не знаю мову моєї країни, хвалитися нічим, і я не зміг би навіть знайти цьому відповідне виправдання...., Але в тому, який я зараз, я запевняю Вас, що я вірний поляк, і ним залишуся до кінця моїх днів або строку існування
моєї батьківщини, я хочу цим сказати, що я її, звичайно ж, не переживу ».
Його Твори здебільшого написані французькою мовою. Листи – в основному французькою, але іноді він вдається до
інших мов, що свідчить про прояв поваги до смаків та звичок кореспондентів, як ми спостерігали це у вищезгаданому
листі до Фелікса Потоцького.
Свідомо чи несвідомо, Ян Потоцький виявився залученим в загальнолюдські і загальноєвропейські процеси. Подібно
до російської аристократії того періоду, він випробував на собі всю силу інтелектуального впливу Франції епохи Просвітництва з її глибокою філософською думкою і природним поширенням французької мови, на якому ця думка була висловлена, у всіх сферах життя європейського суспільства. Європейські простори манили молодого Яна Потоцького. Європа
Просвітництва, що мріяла про мир та свободу, приваблювала його свіжістю думки, рухом і відчуттям життя, під знаком
якого розвивався і трансформувався її інтелектуальний клімат і культурний образ і формувався новий тип ідеального єв-
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ропейця, до якого без всякого сумніву можна віднести Яна Потоцького: «C’est dans ce monde de l’élite politique et savante
que l’Européen commence à exister » [9, с. 8–10] – «Європеєць з’являється саме в цьому світі політичної та вченої еліти».
Під новим Європейцем К. Мішо мав на увазі представника нового покоління, що мав загальну ментальну конфігурацію з
усією Європою, що дозволяло йому виходити за вузькі рамки окремих націй. Ян Потоцький, з раннього дитинства ввібрав
в себе дух європейських культур, дух Просвітництва, належав саме до цього європейського географічного, політичного та
культурного простору і поділяв його ідеали і духовні цінності, зберігаючи при цьому абсолютну винятковість своєї особистості, як це видно з його кореспонденції.
Для Яна Потоцького характерно дивовижне бачення предмета чи явища в багатоаспектному контексті. Як приклад
наведемо два тексти. Перший – лист Яна Потоцького від 2 березня [1804] року своєму родичу Адаму Жоржу Чарторижскому, відомому діячеві Олександрівської Росії. У ньому він проявляє дар передбачення, заснований на вірному аналізі
перспектив розвитку південних міст:
«Mon Prince, J’ai eu l’honneur de vous écrire de Florence, depuis lors j’ai été à Venise, où je me suis soigneusement informé
de tout ce qui pouvait avoir trait au commerce de la Mer Noire. Je crois les affaires d’Odessa en bon train. La confiance universelle
dans la justice et la prudence du règne actuel en fera certainement, d’ici à peu d’années, une ville marchande sinon du premier
rang, au moins du second. Je pense cependant que pour cette année-ci il y aura un peu de stagnation... » [2, с. 84–85] -« Мій
Князь, Маю честь писати Вам з Флоренції, з тих пір, як я був у Венеції, де я ретельно знайомився з усім, що могло стосуватися торгівлі у Чорному Морі. Я вважаю, що справи Одеси йдуть успішно. Загальна довіра до справедливості і обережність нинішнього правління зроблять з неї, звичайно, через якихось кілька років торговельне місто якщо не першого
рангу, то другого. Цей рік, я вважаю, однак, буде відзначений деяким застоєм... ». Мешкаючи в Європі, Ян Потоцький
проявляє інтерес до життя країни, в якій він народився, при цьому побудова зачину листа така, що молода Одеса стає в
один ряд з уславленими європейськими містами Венецією і Флоренцією. Економічна оцінка розвитку міста свідчить про
глибоке розуміння проблем і широті кругозору. На початку третього тисячоліття ми можемо об’єктивно судити про правильність передбачення Яна Потоцького.
Другий текст являє невелике есе «Софіополь», опубліковане в 1811 році видавництвом Плюшар і Компанія без зазначення автора. Дослідник історії Криму Т. М. Фадеева не ставить під сумнів авторство Яна Потоцького [10, с. 97–103],
спираючись на розповідь графа де Лагард [11] і науковий опис праць Яна Потоцького, зроблене Д.Тріером [12]. Дійсно,
за характером мислення автора текст есе співзвучний з вищенаведеним листом глобальним баченням проблеми: перспективи розвитку нових міст Одеса та Миколаїв; розуміння економічного, оздоровчого, наукового та культурного значення
Криму, покладене в основу розробки оригінального і корисного для суспільства проекту розвитку міста Ольвіополя. Участю в цьому проекті Ян Потоцький допомагав дружині свого родича Фелікса Потоцького Софії, для якої був збудований
парк в Софіївці.
Вищевказаний проект змушує нас згадати прогресивні перевтілення інновації в маєтку Ферне і створення зразкового господарства нового типу, які успішно здійснені Вольтером, якого Ян Потоцький знав і глибоко шанував. З його
листування ми дізнаємося про те, що в 1793 році він намалював ескіз костюма Жанліз-хана для п’єси Вольтера «Сирота
з Китаю» і відіслав його Тальма, улюбленому акторові Наполеона I, який дебютував у цьому спектаклі в театрі Комедії
Франсез, можливо, в присутності самого Потоцького [2, с. 27]. З Вольтером його ріднить не тільки інтерес до історії
цивілізацій, економічному і духовному прогресу суспільства, але також і до літературного жанру казки. Під час своїх подорожей по Туреччині, Єгипту, Тунісу, Іспанії, Марокко, Центральній Європі Ян Потоцький слухав і записував казки та
народні традиції, які ми зустрічаємо в його яскравих і живих нотатках про подорожі.
Зовсім інші настрої щодо європейського клімату звучать в листі Яна Потоцького до Мадам де Сталь від 17 січня [1794]
року, яке зберігається в архіві замку Копе: «L’existence de nous tous a été coupée en deux par la révolution. Vivés vous dans
le passé, ou dans l’avenir. Avés vous le bonheur de vous absenter du présent» [2, с. 53] -« Революція розділила наше існування
надвоє. Ви живете в минулому або в майбутньому? Маєте ви щастя втекти від справжнього? ». Лист написаний після
кривавого 93 року Великої французької буржуазної революції. Європа була вже інша. І все наполегливіше і наполегливіше опановує його думка повернутися в рідні місця.
20 жовтня [1794] року в листі Станіславу Феліксу Потоцькому він висловлює свою думку більш виразно: « Mon
intention est toujours de me fixer en Russie mais en attendant, je me fais une petite résidence pres de Severin, a Cazimir, la
j’eleverai mes enfants, qui véront des tems plus heureus que le notre.. » -«Моїм наміром завжди було облаштуватися в Росії,
але в очікуванні цього я створюю собі невелику резиденцію поруч з Северином, в Казимирі, там я буду виховувати своїх
дітей, які побачать кращі часи, ніж наші...» [2, с. 43], а 17 грудня [1803] він написав йому ці значущі рядки: «... я серйозно думаю про повернення les contrées boréales. Італія чудова, але ми тут зовсім чужі, а серця шляхетного походження
мають звичку вважати батьківщиною ті місця, де вони опинилися » [2, с. 69].
Отже, Яна Потоцького займає думка повернутися до Росії, щоб застосувати там свої різнобічні знання. Ще 1793 року
він був прийнятий Катериною II, яка вразила його своїм розумінням волелюбних французьких ідей. Натхненний імператрицею, він подумував написати об’ємну історію слов’янських народів і став засновником досліджень слов’янських мов
і цивілізації, проводячи їх в етнологічному, історичному та лінгвістичному аспекті. Восени 1796 книга була подарована
автором Катерині II через посла К.Розумовського і її фаворита Зубова. У 1802 році, Ян Потоцький написав Олексанру I,
представляючи йому «результат праці, натхненної безсмертною Катериною» [2, с. 47], який витягував із забуття «нації,
що колись перетинали Росію, щоб повалити Римську Імперію». Олексадр I оцінив книгу і запросив Яна Потоцького в
Санкт-Петербург, пропонуючи йому посаду у Міністерстві закордонних справ.
Поверненням в Україну Ян Потоцький слідував незаперечному закону, який приводить людину в кінці його життя
туди, де вона народилася. Вплив його кола і культур різних країн, який він відчував протягом свого існування, проведеного в літературній і науковій Європі Просвітництва («Світла», як красиво називають цю епоху французи), «подорожуючи
в століттях, після того як поїздив по країнам», перетворили його в космополіта, в освічену, толерантну, активну і корисну
для суспільства особистість. Його останній фантастичний віраж закінчився завершенням «Рукопису, знайденого в Сарагосі». 2 грудня 1815, в Поділлі, під Владівка, Ян Потоцький покинув цей світ... Він застрелився.
Відоме нам листування Яна Потоцького з представниками різних націй, соціальних кіл і сфер діяльності містить листи
до офіційних осіб, які часто є родичами, – пройняті їхніми інтересами, енергоємні; листи до рідних – ніжні, шанобливі;
листи до друзів – дбайливі. Проте всі епістолярні тексти Яна Потоцького відображають позитивне світосприйняття, сформоване на ідеях Просвітництва, нове мислення епохи; вони одухотворені, сповнені душевного тепла, прагнення внести
позитивні зміни в життя оточуючих. Крізь рядки тексту постає автор – особистість високоінтелектуальна, творча і інте-
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лігентна, сильна і яскрава, самостійно мисляча в дусі свого часу, що опинилася на перехресті цивілізацій і випробувала
вплив ментальності різних народів.
Кореспонденція Яна Потоцького, що відображає знання стародавніх і сучасних цивілізацій, дозволяє спостерігати
циркуляцію інформації в просторі і в часі в синхронії (образ сучасних світів) і діахронії (історія світової цивілізації), відображаючи фантастичний стереоскопічний образ світу, властивий його мікрокосму, і перетворюючи написані ним епістолярні тексти в справжні об’єкти культури.
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функціонування англоамериканських запозичень-синонімів сфери
БЕЗПЕРЕРВНОЇ освіти В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У статті охарактеризовано особливості використання англоамериканізмів в українській мові початку ХХІ століття як результату мовних контактів. Досліджується проблема розмежування значень термінологічного ряду
англоамериканських запозичень сфери безперервної освіти: коуч, ментор, тьютор, едвайзер, фасилітатор. На
підставі семантичного аналізу за допомогою словників, а також звернення до етимології понять зроблена спроба
з’ясувати відмінності використання цих понять та уточнити сферу їх професійного узусу. Визначено доцільність
використання запозичених синонімів у мові-реципієнті.
Ключові слова: англоамериканізм, запозичення, мовні контакти, коуч, ментор, тьютор, едвайзер, фасилітатор,
мова-реципієнт.
The peculiarities of the use of angloamericanisms in the Ukrainian language of the
beginning of the 21st century as a result of linguistic contacts
The article deals with the peculiarities of the use of angloamericanisms in the Ukrainian language of the beginning of the
21st century as a result of linguistic contacts. The problem of differentiation of the meanings of terminological line: couch,
mentor, tutor, advіsоr, facilitator – is examined according to the field of continual education. On the basis of semantic analysis of dictionaries and network search, and also address to etymology of concepts an attempt is done from the linguistic and
pedagogical points of view to find out the connotative differences of these concepts and define the area of their professional
use. It is found out that the listed terms for the modern system of continuous education are specific and their use depends
on the cultural and professional context. The clear border of their application exists neither in the Ukrainian nor in foreign
scientific-pedagogical sources. Some terms appear more organic for the system of continual education (mentor, adviser). The
word tutor is widely distributed within all the formal stages of education «school – university – system level of proficiency
training». The terms couch and facilitator are in a greater degree correlated with informal education. In the Ukrainian educational terminology the concept accompaniment; is closer to this terminological line. Expediency of its use in the languagerecipient is determined
Key words: angloamericanism, loan, linguistic contacts, couch, mentor, tutor, advіsоr, facilitator, continual education,
language-recipient.
ПРИНЦИП АНГЛО АМЕРИКАНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ-СИНОНИМОВ СФЕРЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
В статье охарактеризованы особенности использования англоамерикакнизмов в украинском языке начала ХХІ
столетия. Исследуется проблема разграничения значений терминологического ряда англоамериканизмов сферы
непрерывного образования: коуч, ментор, тьютор, эдвайзер, фасилитатор. На основании семантического анализа
с помощью словарей, а также обращения к этимологии понятий сделана попытка выяснить отличия использования данных понятий и уточнить сферу их профессионального узуса. Определена целесообразность употребления
заимствованных терминов в системе языка-реципиента.
Ключевые слова: англоамериканизм, заимствование, языковые контакты, коуч, ментор, тьютор, эдвайзер, фасилитатор, язык-реципиент.
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Мова – динамічна система, яка постійно розвивається та змінюється. Вплив однієї мов на іншу – явище екстралінгвістичне. Будь-які культурні, політичні та економічні контакти дають можливість для мовних змін [4, c. 119].
Початок XXI століття характеризується активізацією науково-технічного прогресу, перетвореннями у суспільно-політичному, економічному, культурному житті України, що знаходить своє відображення в мові. Зміни в системі української
мови, зокрема лексико-семантичній, є закономірним явищем її розвитку й однією з проблем сучасних лінгвістичних досліджень [1, c. 56]. Зовнішні імпульси мовних змін, серед яких основне місце належить мовним контактам, комунікативні
потреби зумовлюють інтенсивні модифікації українського лексикону й появу значної кількості запозичень. Домінуючу
позицію серед них займають англоамериканізми, що пов’язано із набуттям англійською мовою статусу глобальної. Швидке й не завжди виправдане надходження англомовних одиниць порушило проблему збереження національної самобутності української мови та стало причиною двостороннього ставлення мовців до англоамериканізмів: з одного боку, розуміння
необхідності заповнення термінологічних та понятійних лакун, з іншого, – протидія масової культурно-мовної свідомості
потоку іншомовних елементів як тому, що порушує національні основи [2, c. 90].
На початку ХХІ століття українська мова є активним акцептором лексичних одиниць з англійської мови, а процес
запозичення, на думку таких науковців, як О.В. Васильєв, О. Зеленін, Л. Баш. О. Маринова, О. Хлинова та інших, набуває масового характеру. Основною ознакою сучасного процесу запозичення є швидка фонетична, графічна, граматична,
сематична та словотвірна адаптація нових англоамериканізмів у мові-реципієнті. Функціонування у сучасній українській
мові великої кількості англоамериканських запозичень поставило перед лінгвістами нові завдання: з одного боку, всебічно вивчити вплив нової лексики на систему мови-реципієнта, а з іншого, виявити закономірності інтеграції запозичень у
фонетичну, лексичну словотвірну та граматичну системи мови [4, c. 90].
У зв’язку з сучасною тенденцією англоамериканізації та з неоднозначним ставленням реципієнтів до запозичень важливим є дослідження призначення англомовних лексем в українській мові. Лінгвістичні розвідки вітчизняних та зарубіжних мовознавців були спрямовані на різнобічне вивчення аспектів англоламериканських запозичень. Так, науковці
намагалися дати їм загальну характеристику (О. Дьолог, О. Зеленін, Т. Зогоруйко, І. Каминін, М. Каранська, Т. Кияк,
С. Рижиков), розглядали їх семантичні групи (В. Сінгалевич, Н. Попова). Значною мірою увагу мовознавців привертав також процес освоєння англійської лексики в українській мові, її словотвірний потенціал (І. Кулинич, Є. Козир, Л. Кислюк),
але доцільність використання англоамериканізмів, а також розмежування значень запозичених синонімів є недостатньо
вивченими, що визначило актуальність дослідження.
Західна система освіти раніше почала використовувати підхід, який орієнтований на учня (learner-centered approach),
тому й новітні функціональні ролі викладача, що розвиваються у сучасній освіті на початку ХХІ століття, стали позначатись англомовними запозиченнями. Як наслідок, досі не позначені межі їх використання у мові-реципієнті.
Об’єктом роботи є термінологічний ряд запозичених синонімів сфери безперервної освіти, що представлений словами коуч, ментор, тьютор, фасилітатор, едвайзер/едвайзор.
Предметом дослідження є зіставлення семантики та визначення сфери застосування синонімічних англоамериканізмів в українській мові
Мета роботи – визначити особливості використання синонімічних англоамериканізмів сфери безперервної освіти
українській мові початку ХХІ століття, що передбачає вирішення наступних завдань:
– побудова синонімічного ряду англоамериканізмів сфери безперервної освіти;
– виявлення семантичних відмінностей у синонімічних словах;
– установлення особливостей їх застосування в українській мові на початку ХХІ століття
Використання ангоамериканізмів в українській мові на початку ХХІ століття має позитивні та негативні наслідки. У
якості позитивного впливу стало швидке заповнення термінологічних лакун мови-реципієнта що було визначено умовами
глобалізації [3, c. 23].
Термінологія вважається найбільш динамічною сферою лексики на сучасному етапі розвитку мови, оскільки термін
є особливим типом лексичної одиниці. Звідси виникає проблема узуальної полісемії, коли різні автори позначають одним терміном різні поняття. Зазначена проблема ускладнюється через процеси глобалізації та модернізації освітньої сфери. Сучасні процеси гуманізації та гуманітаризації породжують інноваційні форми організації педагогічної діяльності.
Оскільки багато освітніх методичних інновацій потрапляють із західних культур, то понятійний апарат, що слугує для
позначення нових реалій, виникає спочатку в іншомовному варіанті, а потім набуває питомого еквіваленту. Звідси й поява
у сучасній педагогіці останнього десятиріччя великої кількості запозичених термінів.
Одним з важливих наукових завдань у будь-якій сфері знань є упорядкування сукупності термінів, коли наявні поняття аналізуються та систематизуються.
Сучасний англійський словник синонімів подає наступні ряди термінів (у відповідності з педагогічним значенням):
teacher (n) – coach, educator, guide, guru, instructor, master, mentor, professor, scholar, schoolteacher, specialist, trainer, tutor,
lecturer [5, c. 401];
mentor (n) – advisor, coach, consultant, educator, guide, guru, instructor, teacher, trainer, tutor, wise man, advisor, counselor
[5, c. 305];
tutor (n) – coach, educator, guardian, instructor, lecturer, private instructor, tutorial [5, c. 427];
advisor(n) – mentor, counselor [5, c. 18];
coach (n) – instructor, private instructor, tutor [5, c. 106];
facilitator (n) – a facilitator is a person or organization that helps another person or organization to do or to achieve a particular
thing [5, c. 200].
Приклади словникового пояснення запропонованих термінів говорять про неоднозначність їх тлумачення та перетин
(часткову синонімічність) значення. Звичайно, домінантою синонімічного ряду термінів є слово teacher, яке співвідноситься з українським поняттям учитель (викладач), що є стилістично нейтральним.
Слово коуч (від французького сосhе германського kotsche – карета) почало використовуватись у 1830 році в Оксфордському університеті як студентський сленг у значенні «наставник, який приводить студента на екзамен». У значенні «тренер» (спочатку спортивний), «інструктор» поняття використовується з 1861 року. У сучасному міжнародному розумінні
коуч – це спеціаліст, який допомагає успішному досягненню конкретної цілі, отриманню позитивно сформованих нових
результатів у житті та роботі. Після допомоги коуча в отриманні необхідної інформації та навичок його клієнт вирішує
своє завдання самостійно. Під час групової роботи професійна роль коуча – це вміння допомогти учасникам своєї команди
працювати більш ефективно [7, с. 36].
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Коучинг – це система реалізації сумісного соціального, творчого потенціалу учасників процесу розвитку з метою отримання максимально можливого ефективного результату [7, с. 57].
У сучасній економічній літературі, наприклад, лексема коуч (coach) вживається у значенні «консультант зі створення
структури штату, кадрової політики і стратегій кризового менеджменту; той, хто проводить психологічні тренінги для
керівників та персоналу компанії».
Таким чином, поняття коуч у сучасній трактовці близьке до контексту безперервної професійної освіти. В українській
освітній практиці коучинг знаходить все більшу і більшу сферу розповсюдження. У багатьох компаніях коучинг застосовується разом зі стандартними програмами. Він став способом виявити й активізувати внутрішні ресурси співробітників.
Ментор (від лат. mentos – намір, ціль, дух, monitor – той, хто наставляє) – керівник, учитель, наставник, вихователь
[8, с. 318]. Менторство означає відношення між людиною, яка не має досвіду, і людиною з досвідом. В освіті це поняття
традиційно сприймається як особистісні довготривалі відношення між наставником та студентом, що дозволяють другому
розвиватись професійно [10, с. 135].
На відміну від наставника, ментор – це людина, яку обирають самостійно, щоб досягнути зростання, а отже самостійно встановлюють інтенсивність та напрямок навчання. Завдання ментора – допомагати людям тоді. І хоча ці два терміни
часто вживаються як синоніми, існує доволі суттєва відмінність між наставниками та менторами. Перший призначається
організацією, щоб допомогти досягти мети компанії, тоді як другого вільні вибрати люди самі, щоб досягти індивідуального зростання. Сьогодні багато людей називають себе наставниками, тоді як по суті вони виконують роль менторів.
Тьютор – (від лат. tutorem – наставник) у значенні «старший, який має опікувати студента на заняттях» фіксується
у джерелах з 1580 року. Феномен тьюторства пов’язаний з історією європейських університетів і походить з Великобританії. Він сформований наприкінці XIV століття у класичних англійських університетах. З того часу тьюторство
позначає форму університетського наставництва між професором та студентом. Його мета – поєднання на практиці змісту
життя студента та академічних ідеалів. З XVII століття сфера діяльності тьютора поширюється. Він визначає, які лекції
та практичні краще відвідувати, як складати план навчальної роботи, стежить за академічною успішністю студента. У
XVII столітті тьюторська система офіційно визнається частиною англійської університетської системи, лекційна система слугувала лише додатком до неї. Таким чином, тьютор – педагогічна позиція, яка забезпечує можливість розробки
індивідуальних освітніх програм для студентів і супроводжує процес навчання у системі додаткової безперервної освіти.
Едвайзер/едвайзор (аdvisor) – від старофранцузького avisen у значенні «роздумувати» (кінець XII століття). В українській мові фонетично та графічно передається варіативно. Значення «давати пораду» з’явилось наприкінці XIV століття.
Едвайзер/едвайзор – це викладач, який виконує функції академічного наставника студента, навчає його якоїсь спеціальності. Він впливає на вибір траєкторії навчання (формування індивідуального навчального плану) та засвоєння програми, бере
участь у підготовці всіх необхідних інформаційних матеріалів щодо організації навчального процесу [8, с. 35]. Едвайзер/
едвайзор поєднує риси радника, керівника, ментора, але жоден термін окремо не вичерпує його значення у повному обсязі.
Фасилітатор (англ. facilitator, від лат. facilis – легкий, зручний) – це людина, яка забезпечує успішну групову комунікацію. Контролюючи дотримання правил зустрічі, її процедури та регламенту, фасилітатор дозволяє її учасникам
сконцентруватись на меті та змісті зустрічі. Таким чином, він вирішує двояке завдання, що сприяє комфортній атмосфері
та плідності обговорення. У контексті етимології терміну це той, хто робить процес комунікації зручним та легким, допомагає групі зрозуміти загальну мету і підтримує позитивну групову динаміку для досягнення цілей дискусії і не захищає
при цьому жодної зі сторін. Роль фасилітатора: 1) заохочення учнів до ефективного спілкування; 2) залучення учнів до
дослідження, практичного застосування вмінь та навичок; 3) відстеження процесу навчання учнів.
Термін часто використовують відносно до спілкування off-line груп, але сучасний стан науки та методи фасилітації
ефективно адаптують його до on-line оточення. Інколи термін фасилітатор вживається замість терміну модератор, тому
важливо розмежувати зміст цих понять:
– модератор слідкує за виконанням встановлених правил та норм, а фасилітатор допомагає членам групи побудувати шлях вирішення питання;
– модератор не відслідковує зміст з позиції відповідності завданню, а основна мета фасилітатора – покращити ефективність роботи групи, що виявляється на рівні якості контенту [6, с. 198].
Отже, використання зазначених термінів є для сучасної системи безперервної освіти специфічним та залежить від
конкретного професійного контексту. Чітко визначеної межі у їх застосуванні не існує ні в українських, ні у зарубіжних
науково-педагогічних джерелах. Часто одне поняття визначається через інше. Зазначені освітні механізми характерні для
гуманістичного підходу, де авторитарна роль педагога замінюється більш м’яким наставництвом, керівництвом. Широке
коло педагогічних функцій, що співвідносяться з різними можливими формами допомоги учню, ускладнює теоретичне
розмежування термінів.
Отже, деякі терміни є більш обмеженими у системі безперервної професійної освіти (ментор, едвайзер/едвайзор).
Поняття тьютор як наставник, професіонал, який відповідає не лише за академічну успішність, але й за якості людини,
знаходить ширше розповсюдження у рамках усіх формальних ступенів освіти. Терміни коуч та фасилітатор за своїми
функціями належать до неформальної освіти. До того ж поняття коуч передбачає надання платних послуг.
Термінологічний ряд: ментор, тьютор, едвайзер/едвайзор, коуч, фасилітатор не завжди піддається однозначному
тлумаченню. Важливо розуміти, що зазначені терміни є достатньо специфічними і не можуть використовуватись поза
конкретним контекстом. Перспективи подальшого дослідження пов’язані з тенденціями використання та розмежування
зазначених термінів в українській мові на наступному етапі її розвитку.
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Функціонально-семантичне поле причинності В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена опису функціонально-семантичного поля причинності німецької мови, в якому всі одиниці
організовані певними семантичними відносинами, а саме, по ступеню виваженості понятійного значення. Такий підхід до дослідження мовних одиниць дозволив не тільки виділити функціонально-семантичне поле причинності, але і
розглядати його як частину функціонально-семантичного поля обумовленості, куди також входять поля поступки,
умови і мети. В статті також висвітлено питання морфологічних і синтаксичних засобів, що утворюють функціонально-семантичне поле причинності в німецькій мові.
Ключові слова: функціонально-семантичне поле, причинність, синтаксичний засіб, категорія, синтаксична одиниця.
Functional-semantic field of causality in German
The article is devoted to highlighting issues of morphological and syntactic means forming a functional-semantic field of
causality in German.
Syntactic means of expressing conceptual relationships in the German language would be best described within the functional-semantic field (FSF), in which all units are organized by certain semantic relations, namely, the degree of expressing
conceptual meaning. The spectrum of means of expression of causal relationships in simple and complex sentences is unusually wide, but in some cases semantic relationship of causal situation has special means of expression in a linear structure of
the sentence, in other cases the causal relationships do not directly refer to a linear system of sentence components. Studies of
domestic and foreign linguists revealed following language units within the FSF of causality:
Morphological means of expression of causal relations: nominative marking of cause by nouns; nominative marking of a
causal sense by adjectives; expression of cause by causative verbs; expression of cause by participle; expression of cause by
adverb; pronominal expression of cause.
Syntactic means of expression of causal relations: prepositional-case forms; participle phrases; infinitive phrases; passive constructions; compound sentences; complex sentences and sentences with denn; asyndetic complex sentences; sequence
of sentences; discourse.
These language means form the functional-semantic field of causality in German, while some of them are located in the
center, and the others on the periphery.
Keywords: functional-semantic field, causality, syntactic tool, category, syntactic unit.
Функционально-семантическое ПОЛЕ причинности в немецком языке
Данная статья посвящена описанию функционально-семантического поля причинности немецкого языка, в котором все единицы организованы определенными семантическими отношениями, а именно, по степени взвешенности
понятийного значения. Такой подход к исследованию языковых единиц позволил не только выделить функциональносемантическое поле причинности, но и рассматривать его как часть функционально-семантического поля обусловленности, куда также входят поля уступки, условия и цели. В статье также рассмотрены вопросы морфологических
и синтаксических средств, образующих функционально-семантическое поле причинности в немецком языке.
Ключевые слова: функционально-семантическое поле, причинность, синтаксическое средство, категория, синтаксическая единица.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Однією з ознак сучасного мовознавства є орієнтація на принцип діяльності, що зумовлює увагу до широкого кола психологічних, соціальних, прагматичних чинників. Але це не зменшує
комунікативного значення одиниць мови. Комунікативно-функціональні або комунікативно-прагматичні парадигми в мовознавстві зумовлюють врахування великої кількості чинників в процесі лінгвістичного дослідження, зокрема людський
чинник як суб’єкта діяльності, суб’єкта спілкування. Увага лінгвістів повинна також бути спрямована на функціональну
сторону мови, на функціональну сторону мовленнєвих одиниць.
Категорію причини звичайно визначають як таку, що виражається певними мовними засобами реальних подій, що їм
передують і що породжують їх. Категорію причини в сучасній науці про мову називають логічною, онтологічною, побутовою і навіть лінгвістичною (точніше, лексичною, синтаксичною, лексико-синтагматичною) залежно від того, в якій
області науки працює дослідник. Сама по собі ця категорія неоднорідна. Вона має декілька різновидів – сем або, по іншій
термінології, варіантних значень (нейтральна причина, мотив, обґрунтування, інтенсивна причина, негативна причина,
уявна причина і т.д.), які найчастіше об’єднуються в дві великі групи:
1. Наочна причинність, де казуальна залежність має місце між явищами і предметами реальної дійсності. Події відбуваються поза контролем, поза межами свідомої діяльності людини.
2. Логічна причинність, яка охоплює ті події, які відбуваються під контролем свідомості індивіда, тобто причинність
відображає каузальну залежність між думками у висновку.
Аналіз актуальних досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Причинно-наслідковий зв’язок
відноситься деякими дослідниками до типу відношень породження або обумовленості. Так, С.А. Шувалова, аналізуючи
даний тип відношень, робить акцент на тимчасових відношеннях як безумовному компоненті взаємин ситуацій, які або
протікають одночасно, або співпадають в часі частково, або стикаються кінцевою і початковою точками свого існування, або існують дискретно, не маючи точок зіткнення, розділені деяким тимчасовим проміжком [11, с. 48]. Дослідження
С. А. Шувалової істотно відрізняються від розуміння причини, висловленого раніше З.Вендлером, який трактує цю кате© С. М. Мойсеєнко, 2015
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горію як факт, а не подію, тобто «для кожної події існує набір фактів, кожний з них є необхідною умовою його реалізації, а
вся їх сукупність формує достатню умову його реалізації» [3, с. 270]. Цей принцип дослідник називає трансцендентальним
принципом причинності. Проте, в сучасній лінгвістиці переважає «ситуативний» підхід до вивчення причинних відношень у вислюванні, згідно з яким у фокусі уваги вчених знаходиться ситуація, яка є каузальністю іншої ситуації. Кажучи
про причинний сенс, С. А. Шувалова пропонує диференціювати його на підставі характеристики породжуваної ситуації,
а саме, за ознакою свідома дія/несвідома дія, стан [11, с. 50]. Е.Н. Ліряєв ділить всі причинні відносини на два великі
класи: (1) об’єктивно-пізнавальні, тобто такі, які встановлюють причинні відношення між явищами і подіями об’єктивної
дійсності (фізичної, соціальної і ін.), і (2) особові, тобто такі, які пояснюють дії, стани людини. Приділяючи велику увагу
безсполучниковим складним реченням, він приходить до висновку, що, в основному, вони виражають особові причинні
відношення. Причинні відношення другого типу (особові) розділяються в роботі Е.М.Ширяєва на основі додаткових семантичних ознак ще на 9 смислових моделей, кожна з яких потім детально описується [10, с. 184–190]. Аналізуючи цей
підхід, С. А. Шувалова вважає, що при створенні типології ситуацій у сфері особових причинних відносин необхідно виділити такий тип породжуваної ситуації, який може бути охарактеризований як ухвалення рішення, вибір лінії поведінки,
способу дії і ін. Те, що провокує ситуацію при такому типі, правильніше називати не причиною, а підставою, аргументом
і т.п. (невласне-причинне значення) [11, с. 63]. Особливим засобом вираження причинності в реченнях є «оформлювачі
сенсу», під якими С. А. Шувалова розуміє всі мовні одиниці, які регулярно беруть участь у вербальному оформленні
якогось заданого сенсу.
Мета статті. Мета даної статті полягає у висвітленні морфологічних і синтаксичних засобів, що утворюють функціонально-семантичне поле причинності в німецькій мові.
Виклад основного матеріалу. Синтаксичні засоби вираження понятійних відносин в німецькій мові найдоцільніше
описувати в межах функціонально-семантичного поля (ФСП), в якому всі одиниці організовані певними семантичними
відносинами, а саме, по ступеню виваженості понятійного значення. Такий підхід до дослідження мовних одиниць, викладений в роботах [2; 4, с. 76; 9, с. 16] дозволяє не тільки виділити функціонально-семантичне поле причинності, але і
розглядати його як частину функціонально-семантичного поля обумовленості, куди також входять поля поступки, умови
і мети. Такий взаємозв’язок функціонально-семантичних полів свідчить про можливості деяких одиниць виражати одночасно два значення, з яких одне – домінантне, а інше – супутнє, або виражати те або інше понятійне значення залежно від
контексту. Вищезгадані властивості мовних засобів піднімають питання про умови їх реалізації і характери даних одиниць.
Структура ФСП причинності може бути представлена у вигляді центру і периферії. Можливе відокремлення в структурі
ФСП найближчої периферії і крайньої периферії. Центр ФСП утворюють ті синтаксичні одиниці, які відповідають наступним критеріям: центральні конституанти поля максимально експліцитно виражають причинність, тобто, мають відповідні
маркери, є конструкції з розгорненими предикативними відношеннями, вони найчастіше вживаються для вираження причинних відношень. Периферію утворює вся решта синтаксичних засобів, що імплікує причинність або має супутнє значення. Залежно від ступеня вираження смислових відношень і частотності вживання такі конструкції розташовуються на
крайній або найближчій периферії ФСП причинності. Якщо центральні засоби вираження причинних відносин в німецькій
мові досить добре вивчені (Гулига Е. В., Натанзон М. Д., Москальська О. І. Теремова Р. М., Duden 1995; Pasch R., Eroms
H.), то периферійні засоби вираження причинності не досліджені так детально з точки зору їх семантики, особливостей
вживання, а також не систематизовані як компоненти функціонально-семантичного поля. Функціонально-семантичне поле
причинності в німецькій мові об’єднує одиниці різних рівнів, які утворюватимуть мікрополя усередині ФСП.
Разом з сполучниковими засобами в традиційному розумінні (власне сполучниками, аналогами сполучників, лексичними конкретизаторами) арсенал оформлювачів сенсу включає і інші мовні одиниці, які не мають традиційних функціональних найменувань [11]. Проте, деякі дослідники відносять причинні сполучники, сполучні слова і аналоги сполучників до реляційних одиниць з каузальною семантикою [7, с. 20–23], які мають свою семантичну структуру і особливості
функціонування в реченні. Спектр засобів вираження причинних відношень в простих і складних реченнях незвичайно
широкий, проте в одних випадках смисловий зв’язок каузальних ситуацій має в лінійній структурі речення спеціальні засоби вираження, в інших випадках причинні відношення не знаходять прямого позначення в лінійній системі компонентів
речення [1, с. 43]. Які чинники впливають на формування причинного значення і сприйняття відношень, виражених в
речення, відповідно як причинних – ці два аспекти до тепер залишалися за межами досліджень по даній темі.
Р. М. Теремова виділяє в сфері обґрунтування три ситуації: ситуацію прямого обґрунтування, ситуацію непрямого
обґрунтування і ситуацію субкатегоризації. Ситуація прямого обґрунтування складається з двох компонентів: що мотивується, достовірність чого треба довести, і мотивуючого компоненту, містить аргументування істинності, що мотивується. При прямому обґрунтуванні, як відзначає Р. М. Теремова, для доказу істинності того, що повідомляється, виходять
з фактів і явищ реальної дійсності, представлених в мотивуючому компоненті, не вдаючись до додаткових аргументів.
Серед причинних конструкцій дослідник також виділяє конструкції прямого обґрунтування дії, конструкції прямого обґрунтування оцінки, прямого обґрунтування спонукання, конструкції непрямого обґрунтування явища внаслідок його
здійснення, внаслідок його нездійснення, а також ситуації обґрунтування узагальненням. І. П. Верховська, розглядаючи
складнопідрядні речення із значенням причини і обґрунтування, стверджує, що між додатковими причиною і обґрунтуванням існують і семантичні, і структурні відмінності, що дозволяє розглядати їх як різні типи додаткових речень. Додаткове речення причини виражає причину дії, стану або процесу, описаного в головному реченні. Головне речення виражає
наслідок, що витікає з причини, вказаної в додатковому реченні.
У складнопідрядних реченнях з додатковими обґрунтуваннями головне речення виражає твердження, зроблене на
підставі якихось фактів, спостережень, які висловлюються в додатковому реченні. Таким чином, в додатковому реченні
виражається обґрунтування правильності твердження, що міститься в головному реченні. Не дивлячись на те, що дослідники виділяють декілька каузальних ситуацій, вони не указують на наявність певних особливостей у виборі мовних засобів опису таких ситуацій. У справжньому дослідженні в основі трактування терміну «причинний сенс» лежить принцип
додатковості, під цим терміном розуміється логічний зв’язок двох ситуацій, що позначають наочну або логічну причину,
будь-який тип обґрунтування або аргументування. Каузальна ситуація може бути ситуацією або фактом (набором фактів),
що викликає які-небудь дії, зміни стану, виникнення події, ситуації, предмету.
Дослідження вітчизняних і зарубіжних лінгвістів (В. Г. Адмоні, А. М. Виставкіна, В. К. Гречко, М. Л. Іваницької, А.
В. Каришової, Н. С. Костарьової, Ю .С. Степанова, Г. Хельбіг, О. В. Раззамасової, L. Hermodsson, Buscha, Grundzuge) дозволяє виявити наступні мовні одиниці, що входять у ФСП причинності:
Морфологічні засоби вираження причинних відношень:
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1) номінативне позначення причини іменниками;
2) номінативне позначення причинного смислу прикметниками;
3) вираження причини каузативними дієсловами;
4) вираження причини дієприкметником;
5) вираження причини прислівником;
6) займенниковий зворот.
Синтаксичні засоби вираження причинних відношень:
1) прийменниково-відмінкові форми;
2) дієприкметникові звороти;
3) інфінітивні звороти;
4) пасивні конструкції;
5) складносурядні речення;
6) складнопідрядні речення і речення з denn;
7) безсполучникові складні речення;
8) послідовності речень;
9) надфразова єдність.
Всі ці мовні засоби утворюють функціонально-семантичне поле причинності в німецькій мові, при цьому одні з них
розташовуються в центрі, а інші на периферії. Предметом дослідження є синтаксичні засоби вираження причинності в німецькій мові. Вони також є мікрополями, в яких розташовуються одиниці даної категорії. Виходячи з позначених критеріїв
для центральних компонентів ФСП, до них можна віднести мікрополе складнопідрядних речень і складносурядне речення
з сполучником denn, оскільки, не дивлячись на формальний сурядний зв’язок, сполучник denn має причинне значення.
Висновки. Категорія причинності є складною структурою, яку можна вважати макрополем [8, с. 9], усередині якої
в центрі і на периферії розташовуються мікрополя, що мають складну будову. На найближчій периферії розташовується
мікрополе прийменниково-відмінкових форм із значенням причини, оскільки більшість (але не всі) з цих конструкцій
виражають причинність експліцитно. Прийменникове доповнення речення в пасиві є особливим засобом вираження каузальних відносин. Оскільки в самій семантиці пасивної конструкції закладено дію на об’єкт, то її можна було б віднести
до центральних компонентів ФСП, але власне причину виражають не всі прийменникові конструкції. У фокусі нашого
дослідження опинилися не самі конструкції, а прийменникові обороти з предикатом, які безпосередньо виражають причинність, тобто каузалізацію зміни ознаки або стану об’єкту (екзистенціальна каузалізація тут не розглядається). Решта
синтаксичних конструкцій формує крайню периферію. Безсполучникові складні речення і складносурядні речення відносяться до дальньої периферії, так в них відсутні маркери розподілу за смислом, причинні сполучники. До причинних
сполучників відносяться weil, da, denn, zumal. Складні речення з сполучником denn є особливим випадком.
Причинність є понятійною категорією, яка виражається відповідними засобами в мові. Норми свідомості одержують
своє вираження в мові, семантиці лексичних угрупувань, в оформленні слова, в побудові речення. Одне і те ж поняття
може бути передано різними засобами.
Докладна розмова про периферійні засоби вираження причинності в німецькій мові з точки зору їх семантики та особливостей вживання становлять перспективу нашого подальшого дослідження.
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АНАЛІТИЧНІ НОМІНАЦІЇ ТЕРМІНІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Стаття присвячена аналізу структури термінів міжнародного права української мови. У роботі розглядаються
термінотворчі моделі, уточнюється визначення багатослівного терміна, визначаються продуктивні та непродуктивні способи творення.
Ключові слова: термінологія, терміносистема міжнародного права, аналітичні терміни.
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ANALYTICAL NOMINATIONS OF INERNATIONAL LAW TERMS
Modern terminology research include different language aspects – division into lexical and semantic groups, hyper and
hyponimic relationships, ways of terms creation as well. One of important tasks of modern term building, caused by both
internal and external conditions of the country development, is bettering the international law terminology, getting it on par
with international standards.
This article is dedicated to analysis of international law terminology structure in Ukrainian language. It shows term
building models, details definition of multi-word term, defines productive and non-productive ways of formation. Speedy
development of different fields of legal sciences and the need in more exact definition of existing and new terms cause appearance of greater number of compound terms which are impossible to name in one word. The article gives morphological
analysis of analytical terms, and deals with the problem of quantity of analytic term elements.
Thanks to in fact unlimited abilities to combine terms, represented by different language elements, the analytical way of termcreation gives a possibility to form complex syntax constructions that helps strict restriction of syntax-forming of a legal term.
Key words: terminology, the international law terminology, analytical term.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ ТЕРМИНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Статья посвящена анализу структуры терминов международного права украинского языка. В работе рассматриваются модели создания терминов, уточняется определение многокомпонентного термина, выделяются продуктивные и непродуктивные способы создания терминов.
Ключевые слова: терминология, терминосистема международного права, аналитические термины.

Активна діяльність України на міжнародній арені вимагає відповідного мовного оформлення. Одним із важливих завдань сучасного термінознавства є удосконалення термінології міжнародного права української мови, приведення її до
міжнародних стандартів. Необхідність оптимізації процесу термінотворення та адекватного відображення й коректного
перекладу дипломатичних документів висуває потребу дослідження термінів міжнародного права, зокрема способів їх
утворення.
Серед різних способів поповнення термінології помітно виділяється аналітичний, який почав активно розвиватися в
кінці XX століття й на сьогодні є одним із найпродуктивніших. У сучасних розвинутих терміносистемах переважають
терміни, що складаються з двох чи більшої кількості компонентів.
Стрімкий розвиток різних галузей юриспруденції, потреба конкретизації існуючих та нових понять зумовлюють появу
термінів, які складаються з кількох слів. Одночасно відбувається активний процес дослідження цього способу, що веде до
появи різних концепцій щодо аналітичного творення термінів.
На сьогодні проблема структури й меж терміна є однією з найбільш актуальних у термінознавстві. Як зауважує Б. Головін, логічно було б визнати термінами як окремі слова, так і словосполучення, яким властива номінативна й сигніфікативна функції в тій чи іншій спеціальній сфері діяльності [2, с. 56]. В. Даниленко вважає, що термінам-словосполученням
надається перевага, оскільки вони здатні найбільш повно відобразити необхідні специфічні риси поняття, яке називається
аналітичними термінами [3, с. 104]. Цю думку підтримує Л. Гаращенко: «Терміни-словосполучення виявляють більшу
здатність до конкретизації значень завдяки їхній можливості надавати уточнювальні галузеві характеристики загальновживаним словам [1, с. 224]. Теоретичним дослідженням полікомпонентних термінів приділяють увагу також Л. Козак
(електротехнічна термінологія) [4], П. Луньо (Термінологія конституційного права) [5], С. Овсейчик (екологічна терміносистема) [7], О. Чуєшкова (економічні терміни) [11] та ін. Учені приділяють увагу питанням структурної характеристики,
синтагматиці аналітичних одиниць, співвідношенню понять словосполучення та аналітичний термін тощо. Зауважимо,
що, незвачаючи на активні дослідження, досі остаточно не визначена дефініція неоднослівного терміна. Мовознавці використовують такі назви: багатокомпонентний термін, полікомпонентний термін, складений термін, складний термін,
складена назва, складене найменування, термінологічне сполучення, термінологічне словосполучення, термін-словосполучення, терміносполучення, словосполучення термінологічного типу, словосполучення термінологічного характеру,
термінологізоване словосполучення, аналітичний термін, термінологічний зворот, термінологічний фразеологізм, складний фразеологічний термін, словосполука-термін, багатослівний термін, конвенціоналізм, конвенціональне сполучення,
комплікативне сполучення, терміноване словосполучення, термінологічна словосполука та інші [11, c. 34]. П. Луньо пропонує відносити до аналітичних термінів одиниці, які виражають внутрішній цілісний зміст поняття за допомогою двох
або більше компонентів із роздільним написанням [5, c. 79]. На нашу думку, розбіжність визначень зумовлена тим, який
аспект цього явища розглядається. Якщо досліджується структурна форма, то в назві передує варіантність (словосполучення, словосполука); якщо ж розглядається термінологічність, то позначення структури вже йде як означення (родове
поняття) до лексеми термін (аналітичний термін, складний термін). У випадках порівняння чи протиставлення структурної форми термінів доцільно, певно, вживати поняття монокомпонентний та полікомпонентний терміни, що чітко відбиває сутність явища. Терміни, які складаються з двох та більше слів, далі будемо називати полікомпонентними. Таким
чином, виникає актуальна проблема визначення меж реальних термінів у реальних текстах на підставі вивчення чинного
функціонування конкретної термінології. У досліджуваній терміносистемі міжнародного права ми визначаємо терміни,
що складаються з двох, трьох, чотирьох, п’яти, шести компонентів. Загальна кількість полікомпонентних термінів складає
67 % від усіх розглянутих термінів міжнародного права. Це свідчить про превалювання полікомпонентних термінів, що
підтверджується й дослідженнями інших галузевих терміносистем сучасними науковцями.
Термінології міжнародного права притаманні майже всі граматичні моделі сполучення компонентів, що утворюють
аналітичний термін. За кількістю складових елементів ми виділяємо терміни, що складаються від двох до шести одиниць.
Морфологічний склад розглянутих термінів відзначається різноманітністю та представлений практично усіма самостійними та деякими службовими частинами мови. Детальніше зупинимося на прикладах, поданих у порядку збільшення
кількості лексичних одиниць.
Двокомпонентні. За частиномовною характеристикою ми виділяємо такі терміносполучення: субстантивно-субстантивні, субстантивно-ад’єктивні, субстантивно-абревіальні (іменник + поняття, подане абревіатурою).
Субстантивно-субстантивні терміни представлені наступними варіантами сполучень:
1. Іменник у називному відмінку + іменник у родовому відмінку: акт агресії, акт капітуляції, анулювання визнання,
безпека кордонів, введення ембарго, видача екзекватури, видача злочинців, визнання держави, відповідальність держави,
гарантія безпеки, генотип нації, девальвація валюти, демаркація кордонів, демілітаризація кордонів, держава прапора,
диверсифікованість експорту, експорт капіталу, еластичність імпорту, ескалація конфлікту, загроза війни тощо. Серед
генітивних сполучень виділяються два основних типи:
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1) слова в родовому відмінку конкретизують стрижневі поняття, фактично виконуючи функцію означення – «Будь-яку
агресію не можна виправдати метою політичного, економічного характеру, тому акт агресії розцінюється як міжнародний злочин» [6, c. 95]. «У наш час збройні конфлікти відбуваються без офіційного визнання стану війни» [10, c. 432];
2) словосполучення з віддієслівними іменниками, у яких чітко виражені об’єктні відношення – «Загальновизнаною
нормою в міжнародному праві є право країни перебування відмовити у видачі екзекватури, не пояснюючи при цьому причин відмови» [10, c. 354]. «Проблема визнання держави виникала у разі її утворення на колишній залежній території в
результаті деколонізації» [10, c. 99].
2. Іменник у називному відмінку + іменник в орудному відмінку: обмін листами, обміни нотами, обмін населенням
тощо. «Другим кроком є встановлення дипломатичних відносин, яке відбувається після відповідних переговорів, у формі
обміну листами між главами держав або главами урядів» [9, c. 32].
3. Словосполучення іменників із прийменником: акт про капітуляцію, відповідальність за агресію, відповідальність
за шкоду, вихід з громадянства, заборона на експорт, податок на експорт. «Питання про вихід з громадянства в Україні
вирішує Президент України [6, c. 103].
4. Іменник + абревіальна форма: країни ЄС, АНЗЮС пакт, гарантії МАГАТЕ, МЗС України, право ЄС, член ООН
тощо. «Існують також регіональні міжнародно-правові комплекси (наприклад європейське право прав людини, право ЄС,
комплекс міжамериканських норм права тощо), які регулюють специфічні міждержавні відносини країн конкретного
регіону» [11, c. 21]. Тим не менш, 7 квітня 1992 р. країни ЄС та США, а потім і інші країни світу, визнали незалежність
Боснії та Герцеговини, а 22 травня 1992 р. держава, яка існувала тільки на папері, стала членом ООН» [11, c. 437].
Ад’єктивно-субстантивні словосполучення кількісно значно переважають у групі двохкомпонентних термінів. Іменники поєднуються з прикметниками або дієприкметниками узгоджувальним зв’язком. Означенням переважно є відносний
прикметник, який конкретизує родове значення іменника.
1) прикметник (дієприкметник) + іменник: акредитивна грамота, анклавна територія, арбітраж міжнародний, асоційована держава, баланс зовнішньоторговельний, банк транснаціональний, без’ядерна зона, блокада митна, валюта
конвертована, валюта національна, валютна декларація, відкрите море, війна світова, військово-політичний союз, вірча
грамота, визнання дипломатичне, воєнна доктрина, воєнна допомога, ворожий акт, воююча сторона, втрачена територія,
Гаазькі правила, гарантія експортна, гегемонія валютна, геополітичне положення, Герб державний, глобальна політика,
границя митна, гроші світові, двосторонні відносини, двосторонні переговори, декларація імпортна, делікт міжнародний,
демілітаризована зона, державні атрибути, державний кордон, державний суверенітет, дипломатичний акт, дипломатична
блокада, дипломатична віза, дипломатичний корпус, дипломатичний протокол тощо. «Посол чи посланник, що вручив
вірчі грамоти главі держави перебування, інформує про це своїх колег по дипломатичному корпусу також особистою
нотою» [10, c. 55]. «Україна підтверджує свій намір стати в майбутньому без’ядерною державою» [6, c. 189].
Значна частина двохкомпонентних термінологічних сполучень утворюється не тільки поєднанням двох окремих термінів (юрисдикція держави, акт капітуляції, демаркація кордонів, військова окупація, блокада митна, воєнна доктрина
тощо), а й залученням слів загальновживаної лексики, що термінологізуються в межах міжнародно-правового дискурсу
або поєднанням із власне термінами міжнародного чи інших галузей права (відкрите море, друга сторона, двосторонні переговори, міжнародна ввічливість, оголошення війни, стан війни, видача злочинців, дипломатична пошта, дипломатичні
класи тощо). Найбільш активно для цього використовуються прикметники, що безпосередньо відносять новий термін до
галузі міжнародного права – дипломатичний, міжнародний: дипломатичний агент, дипломатичний захист, дипломатичний імунітет, дипломатичні класи, дипломатичне право, дипломатичне представництво, дипломатичні ранги, міжнародний договір, міжнародний звичай, міжнародний тероризм. На термінотворчу роль прикметника «дипломатичний» вказує
Н.Поліщук: «Вдало проведена дипломатична розмова… це теж певний здобуток, поважний крок наперед в напрямку
завоювання для України належного місця» /Шульг. 1934, 150/; «Дипломатична гра навколо нас з певними перервами
все продовжується, і ми мусимо весь час напружувати всі свої зусилля, щоб в свій час бути на своєму місці» /Шульг.
1934, 158/; «Послано дипломатичну місію на чолі з О.Шульгіним» /Шульг.1934, 160/; «Наші дипломати О.Шульгін та
Р.Смаль-Стоцький, не дивлячись на велику дипломатичну активність та пресову практичність, результатів не досягли»
/Шульг. 1934, 160/… На нашу думку, таке часте вживання пояснюється наданню дипломатичних документів офіційності
та важливості, адже саме тоді Україна утверджує себе на дипломатичній арені» [8, с. 31].
Трикомпонентні терміноодиниці складаються з вищерозглянутих моделей, які розширені за допомогою іменника
або прикметника. Уточнювальну інформацію про предмет частіше передає доданий прикметник. Його конкретизуючу
функцію можна проілюструвати такими прикладами: термін міжнародне право за допомогою прикметників гуманітарне, екологічне, економічне, космічне, морське, приватне, публічне, фінансове уточнює свою семантику і, розвиваючи
синтагматичне значення утворює видові терміни: міжнародне гуманітарне право, міжнародне екологічне право, міжнародне економічне право, міжнародне космічне право, міжнародне морське право, міжнародне приватне право, міжнародне публічне право, міжнародне фінансове право. «Предмет регулювання міжнародного гуманітарного права – специфічні суспільні відносини, що склалися між його суб’єктами під час збройних конфліктів» [6, с. 87]. «Від самого початку
зародження міжнародного космічного права більша частина фахівців виходила з того, що основні принципи і норми
міжнародного права мають поширюватися і на космічну діяльність» [11, с. 533]. «Особливістю міжнародного економічного права є виключно факультативний характер його принципів і стандартів (за винятком принципу свободи моря і
мінімуму стандарту міжнародного права)» [6, с. 125].
Ми виділяємо основні частиномовні моделі трикомпонентнів термінів міжнародного права:
1) два іменники + прикметник (дієприкметник): акваторія Чорного моря, акт доброї волі, акт збройної агресії, анексація чужих територій, анклави відкритого моря, анулювання міжнародного договору, асоціація міжнародного права, баланс міжнародних розрахунків, верховенство міжнародного права, відповідальність за воєнні злочини, відкличні грамоти
попередника, визнання іноземного провадження, внутрішній сектор економіки, внутрішня компетенція держави, всесвітня
організація по туризму, громадянські права і свободи, денонсація міжнародного договору, Державний прапор України, диверсифікація міграційних процесів, дискримінація національного прапора, доктрина міжнародного права, експорт робочої
сили, зона вільної торгівлі, імплементація міжнародного права, кон’юнктура світового ринку, міграційні процеси в Україні,
міжнародний процес і арбітраж, Міністерство закордонних справ, національне багатство України тощо. Такі моделі найчастіше утворюються поширенням двокомпонентної терміносполуки за допомогою іменника або прикметника;
2) два прикметники + іменник: адвалорний митний тариф, адміністративні союзи міжнародні, асимільована етнічна група, баланс зовнішньоторговельний активний, відкрите демократичне суспільство, борг державний фундирува-
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ний, валюта вільно конвертована, вільна економічна зона, внутрішні морські води, всесвітня торговельна організація, декларація митна вантажна, державна інвестиційна політика, допомога економічна міждержавна, європейська валютна
система, єдиний економічний простір, офіційний дружній візит, інтернаціональна морська організація, міждержавний
економічний комітет, міжнародне гуманітарне право, міжнародне економічне право тощо. Це продуктивний спосіб термінотворення, який відбувається за рахунок атрибутивного поширення ад’єктивно-субстантивної бінарної терміносполуки;
3) три іменники: декларація про походження товару, закони і правила війни, засіб ведення війни, Кабінет міністрів
України, право держав на самооборону, право нації на самовизначення, принцип незастосування сили, принцип самовизначення народів, штандарт президента України. Аналізовані сполучення утворені або шляхом розширення монокомпонентного терміна бінарною субстантивною сполукою або субстантивне сполучення поширюється однослівним компонентом;
4) до найменш продуктивних моделей ми відносимо сполучення з дієсловами, дієприкметниками та прислівниками:
дієслово + два іменники: блокувати прийняття рішень, відмовляти у виданні візи;
дієслово + прикметник + іменник: висувати територіальні претензії, отримати міжнародне визнання;
дієслово + прислівник + дієприкметник: бути постійно акредитованим, бути тимчасово акредитованим.
Чотирикомпонентні терміни представлені такими словосполученнями:
1) два прикметники + два іменники: безпека міжнародної цивільної авіації, визнання нових територіальних першооснов, виключна економічна зона України, внутрішнє право міжнародних організацій, всесвітня організація інтелектуальної власності, державна територія спільного користування, Державний митний комітет України тощо.
2) три іменники + прикметник: всесвітня декларація прав людини, міжнародне право прав людини, міжнародні
стандарти прав людини, принципи мирного врегулювання спорів, рівень інвестиційної привабливості країни, угода з широкого кола питань, угода про встановлення дипломатичних відносин тощо;
3) три прикметники + іменник: валові міжнародні фінансові потоки, незалежна внутрішня і зовнішня політика;
4) чотири іменники: Міністерство у справах національностей та міграції;
5) словосполучення з абревіальним скороченням: резолюція Генеральної асамблеї ООН, рішення Ради Безпеки ООН.
П’яти- та шестикомпонентні терміносполучення представлені численними комбінаціями ад’єктивно-субстантивних
сполучень. Основою їх утворення є розширення двох, трьох чи чотирикомпонентних терміносполучень за розглянутими
вище схемами: Міжнародний комерційний арбітражний суд України, юрисдикція над іноземними суднами в територіальних водах, міжнародна охорона людського життя на морі, право власності в міжнародному приватному праві, угода
про видачу злочинців іншій державі, валютний курс на основі паритету купівельної спроможності, Морське буксирування суден та інших плавучих засобів, Загальна декларація прав людини 1948 року тощо.
Аналітичний спосіб термінотворення є одним із найпродуктивніших для галузі міжнародного права, оскільки її стрімкий розвиток та значна розгалуженість спричиняє появу все більшої кількості складних понять, які вже неможливо передати однослівним терміном. Завдяки фактично необмеженим можливостям поєднувати терміни, представлені різними
частинами мови, аналітичний спосіб творення дає можливість утворювати складні синтаксичні конструкції, що чітко
обмежують синтагматику юридичного поняття.
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ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
У статті досліджується зміст викладання та основні підходи до навчання української мови у вищій школі як
основи формування професійної компетенції студентів нефілологічного ВНЗ. Розглянуто важливі форми організації
навчальної діяльності студентів з метою розвитку їхнього професійного мовлення. Зазначено, що рівень готовності
студентів до засвоєння знань зі спеціальності за допомогою необхідних комунікативних умінь досягається застосуванням цілісної системи критеріїв відбору змісту і технології формування професійного мовлення українською мовою.
Визначена логічна послідовність відбору й обґрунтування етапів і методів розвитку професійного мовлення фахівців.
Ключові слова: зміст викладання української мови, професійна компетентність, професійно-орієнтований підхід, професійні якості мовця.
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
FORMING OF UKRAINIAN PROFESSIONAL SPEECH OF STUDENTS
The article deals with the teaching content and main approaches to Ukrainian language teaching in universities as the
basis of professional competence development of students of higher educational establishments of non-philological profile.
Important forms of organization of studying of students with the purpose of development of their professional speech are
considered. We pointed out that the students’ level of readiness to acquire knowledge in specialty by means of necessary
communicative skills is attained with the help of integral content selection criteria system and the technique of development
of professional Ukrainian speech. Having determined the system of learning content functions, we suggested the logical sequence of selection and grounding stages and methods of the specialists’ professional speech development.
Key words: Ukrainian language teaching content, professional competence, professionally oriented approach, professional qualities of a speaker.
ФОРМИРОВАНИЕ УКРАИНСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ
В статье исследуется содержание преподавания и основные подходы к обучению украинского языка в высшей
школе как основы формирования профессиональной компетенции студентов нефилологического вуза. Рассмотрено
важные формы организации учебной деятельности студентов с целью развития их профессиональной речи. Отмечено, что уровень готовности студентов к усвоению знаний по специальности при помощи необходимых коммуникативных умений достигается применением целостной системы критериев отбора содержания и технологии
формирования профессиональной речи на украинском языке. Определена логическая последовательность отбора и
обоснования этапов и методов развития профессиональной речи специалистов.
Ключевые слова: содержание преподавания украинского языка, профессиональная компетентность, профессионально-ориентированный подход, профессиональные качества говорящего.

Високі вимоги до професійної підготовки фахівців сьогодні висувають перед вищою школою гідні завдання, одним
з яких є пошук ефективних методик розвитку мовленнєвої компетенції студентів економічних спеціальностей. Вміння
спілкуватися мовою професії підвищує результативність праці, допомагає комфортно почуватися на виробництві, у колективі, у ділових контактах, що вкотре актуалізує лінгвістичну підготовку зазначеної категорії студентів. Узагальнення
наявного в українських вищих школах досвіду формування правильності професійного мовлення майбутніх економістів
на заняттях з української мови за професійним спрямуванням сприятиме вирішенню окресленої проблеми.
Програма, складена з застосуванням модульної технології навчання, передбачала підготовку студентів до самостійної
роботи над літературою зі спеціальності й була спрямована на розвиток умінь вільно спілкуватися за обраним фахом
українською мовою. Завдання підготовки фахівців із вищою освітою визначало комунікативно-практичний, професійно
орієнтований характер усього навчання і практичного курсу української мови – корекцію, формування і розвиток навичок аудіювання, говоріння (діалогічного і монологічного мовлення), читання і письма (уміння сприймати інформацію
на слух, читання, конспектування, реферування літератури за спеціальністю українською мовою, підготовка наукових
доповідей і повідомлень, участь у дискусіях, оформлення ділових паперів – заяв, дипломних і курсових записів тощо). У
модульній технології змінюються підходи до методики викладання дисциплін, що передбачає інтеграцію форм навчання,
спрямованих на досягнення кінцевої мети – формування професійного мовлення як важливої складової підготовки висококваліфікованого й компетентного фахівця, здатного критично мислити й самостійно обирати рішення у складних
професійних ситуаціях. Цьому сприяла методика аудиторних і позааудиторних занять як основа розвитку професійного
мовлення студентів. Ефективними організаційними формами роботи у ВНЗ для студентів − майбутніх фахівців різних
галузей – є лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота тощо.
За змістом і формою передання інформації лекції поділяються на інформаційні (традиційного характеру), проблемні,
підсумкові, консультаційні (оглядові), а за типом їх подання слухачам – монологи (без акценту на реакцію аудиторії);
діалоги (діалогічні) – постійна взаємодія зі слухачами; дискусії (розкриття протиріч під час лекції). Сучасна дидактика оперує також інноваційними технологіями, до них належать лекція-візуалізація, лекція-ділова гра, лекція-бліцтурнір,
лекція-брифінг, лекція-брейнстормінг тощо. У процесі навчання професійного мовлення використовувалися такі види, як
оглядова лекція, проблемна, діалогова, лекція-прес-конференція, лекція-візуалізація.
Окрім лекції, важливими формами організації навчальної діяльності студентів з метою розвитку їхнього професійного
мовлення є семінарські та практичні заняття, що мають свій план проведення залежно від мети заняття та дидактичних комунікативних цілей. У системі ВНЗ на нефілологічних факультетах такі заняття мали формувати креативні вміння студентів із
професійного мовлення за фахом. Існує багато різних видів семінарів у ВНЗ: з елементами проблемності, із використанням
«сократівського» методу навчання, семінар-брейнстормінг, із використанням методу «круглого столу», із використанням
методу аналізу конкретних ситуацій, семінар-бесіда, семінар-диспут, спеціальний семінар, навчальна тематична дискусія,
семінар-екскурсія тощо. Практичні заняття спрямовані на поглиблення теоретичного матеріалу й формування практичних
умінь і навичок, вмінь аналізувати й застосовувати здобуті знання для розв’язання практичних завдань. З метою навчання
професійного мовлення широко застосовувалися проблемні семінари і практичні заняття різноманітного характеру.
Науково-методична система розвитку фахового мовлення студентів-нефілологів характеризувалася професійно орієнтованою спрямованістю всього процесу навчання студентів і здійснювалася через засвоєння теоретико-методологічних
основ мовленнєвої культури, забезпечення єдності духовного, професійного, соціокультурного і психолінгвістичного аспектів розвитку професійного мовлення студентів, формування потреб і мотивів в оволодінні мовленнєвими знаннями,
уміннями і навичками професійного спілкування. Реалізація цих завдань не могла бути виконана без свідомої самостійної
роботи студентів, які мають уміти працювати і поповнювати свої знання без контролю з боку викладача.
У системі навчальних занять у ВНЗ застосовувалися також інтерактивні методи навчання – неімітаційні (дискусії, екскурсії); імітаційні неігрові (аналіз конкретних ситуацій, вирішення виробничих завдань, розбір документації, дії за інструкцією); імітаційні ігрові − інноваційні − (ділові ігри, рольові ігри, ігрове проектування), що розкривають великі потенційні
можливості у розв’язанні триєдиного завдання: навчання, виховання і розвитку особистості майбутніх фахівців. У зв’язку з
цим подана в текстовому підході до навчання професійного мовлення система вправ відповідала наступним вимогам: змістова і функціональна уніфікованість мовного матеріалу для усіх рівнів комунікативних вправ, сполучення різних підходів
до навчання (індукція і дедукція, аналіз і синтез, імітація й евристика), широке використання ігрових завдань і елементів
проблемного навчання, урахування у вправах специфічних труднощів, що викликають мовленнєву інтерференцію тощо.
Саме текст у системі роботи з розвитку професійного мовлення став основною одиницею навчання (текст як навчальна одиниця і мета навчання). В основу розвитку професійного мовлення покладено текстоцентричний підхід до мовних
одиниць, що заклало підґрунтя для продукування студентами професійного дискурсу.

Серія «Філологічна». Випуск 58

351

Володіння мовою професійного спілкування – це не тільки сформованість мовної компетенції (норми сучасної української літературної мови, фахова термінологія, специфіка побудови синтактичних конструкцій, текст та дискурс), а й
уміння використовувати ці знання на практиці, поєднувати вербальні та невербальні засоби спілкування відповідно до
мети, ситуації спілкування, тобто досконала сформованість комунікативних навичок.
У сучасних умовах суттєвим чинником розвитку українського професійного мовлення студентів-нефілологів є оволодіння лексикою і стилем науково-навчальної літератури і літератури за фахом. Нашою метою у розвитку професійного
мовлення студентів було визначення форм роботи з текстом за видами мовленнєвої діяльності для побудови самостійних
висловлювань із фахових тем із використанням термінів і термінологічної фразеології. Зміст навчального матеріалу з формування українського професійного мовлення студентів-нефілологів пов’язувався з формами роботи з текстом за видами
мовленнєвої діяльності, на основі яких виконувалися різні вправи тренувального характеру.
Важливим фактором ефективності формування професійного мовлення є визначення її адекватності змісту. Науковий
доробок учених, власний педагогічний досвід та досвід інших викладачів-практиків переконують у тому, що до змісту
викладання української мови з метою професійного мовлення мають входити такі компоненти: 1) прагматичний – формування в студентів комунікативних умінь і навичок; 2) гносеологічний – розширення у студентів знань про загальні закономірності розвитку української мови, питання лексики, фразеології, фонетики, граматики, професіонального мовлення,
термінологічної лексики тощо; 3) аксіологічний – розвиток у студентів ціннісних орієнтацій і мотивів діяльності.
Досконале вміння читати передбачало як оволодіння всіма видами читання, так і легкість переходу від одного виду до
іншого залежно від зміни мети отримання інформації з професійного тексту. Інтенсивне читання наукової літератури зі
спеціальності й пов’язана з ним систематична робота над спеціальними термінами максимально наближували процес засвоєння української мови до спеціальних предметів й узгоджувалися з мотиваційною основою її викладання. Це викликало у студентів професійний інтерес до вивчення української мови і підтримувало його на високому рівні протягом усього
періоду навчання. Під час дослідження було визначено специфіку аудіювання, процеси, що сприяють розумінню тексту,
як віддзеркалення комунікативної професійної компетенції студентів. Проаналізовано аспекти говоріння (монолог-міркування, діалог-бесіда з професійних питань, дискусія тощо), письма, уміння конспектування, тезування, анотування й
реферування текстів, написання стислої доповіді як засобу розвитку навичок мовлення. Спостереження за стилем мови
науково-навчальної і власне наукової літератури, вивчення термінологічної лексики і фразеології нами здійснювалося
на спеціально відібраних текстах, рекомендованих за дисциплінами з фаху. Отже, мета професійно орієнтованого курсу
української мови полягала в удосконаленні набутих умінь і навичок професійного спілкування, що охоплювало чотири
основних аспекти (говоріння, читання, аудіювання, письмо) шляхом переносу їх у виробничо-професійну сферу.
Ми визначили рівні сформованості умінь і навичок професійного мовлення студентів-нефілологів визначено за критеріями рівня володіння професійним мовленням (показники: здатність студента виявляти певний рівень обізнаності за темами
і розділами курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»; знання фахової термінології; оперування основними
видами і жанрами професійно орієнтованих текстів; володіння монологічним і діалогічним професійним мовленням та
видами мовленнєвої діяльності за фахом); за критеріями оцінювання рівня сформованості професійного мовлення нефілологів (показники: здатність студента демонструвати професійні вміння, передбачені програмою з курсу; сформованість
професійного мислення і мовлення за напрямом майбутньої діяльності студентів, мотивація до їх майбутньої фахової діяльності, стабільність засвоєння мовних знань з української мови як засобу здобуття знань за фахом тощо). У процесі
дослідження відповідно до визначених критеріїв нами виділено 4 рівні сформованості професійного мовлення: високий,
достатній, середній, низький, за якими здійснено градацію студентів на початку дослідного навчання: на високому і достатньому рівнях відповідно 3% і 27 %; середньому рівні – 54%; низькому – 16%. З урахуванням якісних і кількісних результатів констатувального зрізу на підставі розробленої багатокомпонентної структури розвитку професійного мовлення
майбутніх фахівців виділено інтелектуальний, мотиваційний, предметно-практичний, нормативний і виконавчий аспекти.
Підсумовуючи, зазначмо, що коректування й утримання високої культури мовлення є складовою загальної людської
культури. Сьогодні збільшився інтерес до української мови як державної і є недостатнім мати знання, отримані у школі.
Випускник ВНЗ повинен добре знати українську мову і використовувати її при виконанні службових обов`язків, адже глибокі знання професійної мови сприяють оволодінню фахом, підвищують ефективність праці, зміцнюють ділові стосунки.
Для спеціаліста економічного профілю, зокрема, культура усного й писемного мовлення є не лише відображенням його
толерантності, вихованості, інтелігентності, чистоти думок, висловлювань та вчинків, а й визначає загалом культуру його
праці й, що важливіше, культуру взаємин у щоденному спілкуванні в усіх сферах мовленнєвої діяльності: від приватного
спілкування − до спілкування на державній площині. Проблеми пошуку інноваційних ефективних методик викладання
рідної мови в економічних вищих навчальних закладах не вичерпуються матеріалами статті й претендують на продовження. Перспективними можуть стати дослідження особливостей формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей засобами сучасної мультимедійної технології, лінгвістичного програмування тощо.
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ВПЛИВ РІЗНОМАНІТНОСТІ ТА ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ
НА УКРАЇНСЬКУ ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА МОВУ
INFLUENCE OF DIVERSITY AND MULTICULTURISM ON UKRAINIAN IDENTITY AND LANGUAGE
This article takes the increasingly global nature of society in the world, and in Ukraine in particular, as the framework
for reviewing influence of diversity and muliculturism on Ukrainian people’s national identity. The work is aimed at finding
the ways of becoming global preserving national identity. The problems of diversity in Ukraine are viewed in relation to the
impact of globalisation processes and multiculturalism as a way to respond to this diversity. The data proving ethnic, religious,
language diversity is presented. Values of autonomy and equality as basics for the theory of multiculturalism are revealed.
Culture is said to be instrumentally valuable to individuals for choice and self-respect. The typology of language policies that
can be used to classify responses to cultural diversity at given points in a country´s history is introduced; the formal nature of
language diversity policy in the Soviet Union and its negative impact on Ukrainian identity formation is shown.
The possible ways of becoming part of the global world preserving country’s identity are outlined as full interaction
between citizens, understanding and engaging with issues concerning the wider world, making sense of identity and developing
a sense of belonging, establishing the relationship between global processes and local experiences.
Key words: multiculturism, identity, diversity, globalisation, interdependence, Ukrainian people.
ВПЛИВ РІЗНОМАНІТНОСТІ ТА ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ НА УКРАЇНСЬКУ ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА МОВУ
В роботі досліджуються зростаюча розмаїтість в Україні, зокрема у зв’язку із впливом глобалізаційних процесів та полікультурність як спосіб реагування на це розмаїття. Наголошується, що для українського народу, щоб
зберегти свою ідентичність на шляху до глобалізованого світу, необхідно розвивати почуття приналежності, повну взаємодію між громадянами; вирішальне значення має встановлення відносин між глобальними процесами та
місцевим досвідом.
Ключові слова: полікультурність, ідентичність, розмаїття, глобалізація, взаємозалежність, український народ.
ВЛИЯНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ И ПОЛИКУЛЬТУРНОСТИ НА УКРАИНСКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЯЗЫК
В работе исследуются растущее многообразие в Украине, в частности в связи с влиянием глобализационных
процессов, и поликультурность как способ реагирования на это многообразие. Отмечается, что для украинского
народа, чтобы сохранить свою идентичность, двигаясь к глобализированому миру, необходимо развивать чувство
принадлежности, осуществлять полное взаимодействие граждан; решающее значение имеет установление отношений между глобализационными процессами и опытом на местах.
Ключевые слова: поликультурность, идентичность, многоообразие, глобализация, взаимозависимость, украинский народ.

The relevence of the theme is caused by current political, geopolitical, historical and cultural processes linking Ukraine with the
rest of the world. The Ajegbo report on Diversity and Citizenship: Curriculum Review states that «everyone’s lives are shaped by
the forces of globalisation, increased migration, and greater social pluralism» [1; p. 20]. In Ukraine, like in many other countries,
globalisation is having a strong impact at social, economic and cultural levels which is causing rapid social changes. These changes
are also often connected with the ambiguity about identity and sense of place in the world. Debates about the relationships between
race, religion, culture and identity in response to the Revolution of Dignity, annexation of the Crimea by Russia, increase in economic migration, global and local terrorism and the impact of the consumer culture have led to Ukrainian politicians, for example,
promoting the need for a major debate on unitarity which has become linked to citizenship. A number of researchers argue, that
young people are most directly affected by globalisation and therefore central to current debates on entering global space identifying themselves as a nation. They are experiencing globalisation on an everyday basis through employment patterns, the friendship
groups they develop, their usage of the internet (particularly for social networking) and wider cultural influences on their lifestyles
[3, p. 48-61]. They are the main targets of global consumer cultures and are increasingly targeted with messages concerning global
social problems [6, p. 1–14].
The article is aimed at viewing problems of diversity and multiculturalism in Ukraine, and finding possible ways of becoming
global preserving national identity.
A great number of scholars, including Held, McGrew, Ray, Robertson, Tomlinson, Castells, Urry researched the problem of
globalisation and its relation to identity [5; 9; 13; 14; 18; 20]. Giddens suggests that globalisation can be defined as «the intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa»[9]. However, we agree with Bourn who supports Harvey’s idea that globalisation should
primarily be regarded as being about the interdependence of societies on a world scale, about existing links and those that can be
developed globally between individuals, communities, nations and organisations [3].
Discussing the issue of diversity, we consider the definition of Merriam-Webster dictionary which describes the term «diversity» as:
– the condition of having or being composed of differing elements: variety; especially: the inclusion of different types of people
(as people of different races or cultures) in a group or organization.
– an instance of being composed of differing elements or qualities: an instance of being diverse [12].
That diversity characterizes the vast majority of the countries in the world, on the other hand, identitarian claims of ethnic,
religious and cultural varieties are becoming even stronger. The Ukraine Demographics Profile 2014 [17] demonstrates ethnic,
religious and language diversity of the country:
Ethnic groups

Ukrainian 77.8%, Russian 17.3%, Belarusian 0.6%, Moldovan 0.5%, Crimean Tatar 0.5%, Bulgarian
0.4%, Hungarian 0.3%, Romanian 0.3%, Polish 0.3%, Jewish 0.2%, other 1.8% (2001 est.)

Religions

Orthodox (includes Ukrainian Autocephalous Orthodox (UAOC), Ukrainian Orthodox – Kyiv Patriarchate (UOC-KP), Ukrainian Orthodox – Moscow Patriarchate (UOC-MP), Ukrainian Greek Catholic,
Roman Catholic, Protestant, Muslim, Jewish
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Ukrainian (official) 67%, Russian (regional language) 24%, other (includes small Romanian-, Polish-,
and Hungarian-speaking minorities) 9%
note: 2012 legislation enables a language spoken by at least 10% of an oblast’s population to be given
the status of «regional language,» allowing for its use in courts, schools, and other government institutions; Ukrainian remains the country’s only official nationwide language.

Such developments towards diversity seriously challenge the governments, which react to them through different policies,
ranging from assimilationism and integrationism, to differentialism. The latter, not always intentionally conceived, involves indirect exclusion, implicit in cultural and institutional practices and active exclusion, which may go as far as apartheid and even
genocide [3, p. 49].
In respond to cultural and religious diversity a theory of multiculturism was created. In language policies it serves as a possible
way of coping with challenges caused by ethnic and cultural diversity. Will Kymlicka has developed this most influential theory
based on the liberal values of autonomy and equality[10; 16]. Culture is said to be instrumentally valuable to individuals, for two
reasons. Firstly, it enables individual autonomy. One important condition of autonomy is having an adequate range of options from
which to choose. Cultures provide contexts of choice, which provide and make meaningful the social scripts and narratives from
which people fashion their lives [2]. Secondly, culture is instrumentally valuable for individual self-respect. Basing on communitarian and nationalistic theories, Will Kymlicka argues that there is a deep and general connection between a person’s self-respect
and the respect accorded to their cultural group. Multicultural claims include religion, language, ethnicity, nationality, and race.
Language and religion are at the heart of many claims for cultural accommodation by immigrants. The key claim made by minority
nations is for self-government rights [16]. Kymlicka, like other liberal theorists of multiculturalism, point out that states cannot be
neutral with respect to culture. In culturally diverse societies, we can easily find patterns of state support for some cultural groups
over others. While states may prohibit racial discrimination and avoid official establishment of religion, they cannot avoid establishing one language for public schooling and other state services (language being a paradigmatic marker of culture) [10, p. 111].
Sarah Song introduces a rough typology of language policies that can be used to classify responses to cultural diversity at given
points in a country´s history. The first category, the smallest one, includes countries which are essentially monolingual and favour
monolingual language policies, including in education. The second category of countries are those which hold a monolingual national language policy and a monolingual educational policy, with limited recognition of their multilingual nature, derived from
regional languages and immigrant populations (France). In the third category of countries the language of the majority is the dominant one, but it has no constitutional or official status and there is some scope within the school system for bilingual education on a
transitional basis (i.e. use of the mother tongue in order to better accede to the dominant language at a later stage). The United States
is an example in this category. A fourth category of countries includes Nation-States which give some institutional recognition to
their multilingual character without truly promoting diversity (Belgium and Switzerland). Canada is referred by Sarah Song to the
fifth category, as a country which has two official languages but which recognizes the possibility of schooling in other languages
including native languages [16].
A sixth category, according to the researcher, includes those federal States which attempted to develop linguistic diversity as
well as to promote the use of a single language of wider communication (The ex-Soviet Union and the ex-Yugoslavia). Sarah Song
considers their policies regarding linguistic diversity generous and the most fragile in times of social crisis. The author notes, that
the policy of the Soviet Union was based on the assumption that socialization to the new revolutionary ideas depended primarily
on education in the mother tongues and, at a later stage, the learning of Russian as the language of national cohesion [16]. The
Ukrainian researcher of problems of national identity Mykola Ryabchuk argues, that all these was done formally; the Ukrainian language in the USSR formally was not banned, but the perfect system of educational, promotional, administrative measures resulted
in a spectacular phenomenon of «national faint» (a term belongs to Zabuzhko). Consequently, M. Riabchuk concludes that none
of the nineteenth or twentieth century transformations in Ukraine led to formation of national identity, on the contrary – the most
favorable conditions were created so that millions of «locals» firmly borrowed hatred and contempt for all Ukrainian – primarily to
language as the main manifestation and symbol of Ukrainian identity from the Russian colonialists [15, p. 206 – 207].
Opposing Russian aggression nowadays, the Ukrainian people have succeeded in consolidating even more than for the whole
period since proclaiming independence in 1993, being proud of their language, culture, and history. At the same time, the year
of 2016 is announced to be the year of English language in Ukraine. However, the national interests of Ukraine are harmed by
excessive politicization of ethnicity that reinforce confrontation (linguistic, ethnic, inter-confessional, geopolitical) when the fore
demands political autonomy. Such processes generate conflicts and threaten the national security of Ukraine. A variety of ethnic,
religious, regional composition of Ukrainian society can only be a factor of stability in the conditions of full interaction between
citizens, when different segments will form a single civil and national community, a political nation.
To sum up, the debate concerning nation-building is even more complex to the extent that language groups cross national boundaries, and political instability and economic crisis have a great impact on it. UNESCO’s position over the last five decades has been to
promote wherever possible, the right to learn in one´s mother tongue, as well as the right to access to languages of wider communication [19]. An increasingly-interdependent world characterized by diversity makes this goal an essential priority. There is no lasting democracy or social justice, let alone peace, without such respect and understanding [11]. Full interaction between citizens, understanding and engaging with issues concerning the wider world, making sense of identity and developing a sense of belonging, establishing
the relationship between global processes and local experiences will probably contribute to preserving national identity of Ukrainians
in global world. The recent developments in Ukrainian policy towards EU give hope for building true democracy in Ukraine.
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ЗАПОЗИЧУВАННЯ Й ОМОНІМІЯ
У статті розглянуто процес запозичування слів з однієї мови або мов у іншу як передумову, причину появи омонімів та омонімії у мові. Виділено основні моделі запозичування та їхні наслідки для лексичної системи мови.
Ключові слова: омонім, омонімія, запозичування, мова-донор, мова-реципієнт.
Заимствования и омонимия
В статье рассмотрен процесс заимствования слов из одного языка или языков в другой как предпосылка, причина
появления омонимов и омонимии в языке. Выделены основные модели заимствования и их последствия для лексической системы языка.
Ключевые слова: омоним, омонимия, заимствования, язык-донор, язык-реципиент.
Borrowing and homonyms
The article highlights the proces of loan-words transition from one language(s) into another as a precondition, a reason for
homonyms occurance in language. The main models of loan-words and their consequences for lexial system of language are defined.
Key words: homonym, homonymy, loan-words, source language, target language.

Починаючи від О. Потебні й упродовж усього ХХ ст. в інтелектуальному просторі, до якого належала українське
мовознавство, проблема омонімії то потрапляли в епіцентр уваги вчених, то переміщувалися на периферію досліджень.
Це витворило цілий спектр студій над омонімією, які охоплюють щонайменше такі аспекти: а) загальні питання проблеми
тотожності форм та відмінності значень (Е. Галкина-Федорук, В. Григорьев, М. Колесников, И. Тышлер, Ф. Филин
та ін.); б) типологія і характер проявів явища омонімії (М. Барченкова, Л. Введенская, И. Щеболева, В. Истомина,
О. Липатов, Л. Малаховский, Т. Назарова, П. Соболева та ін.); в) кореляція омонімії, полісемії та інших системних
явищ мови (И. Альтман, В. Виноградов, Л. Новиков, М. Фалькович, П. Соболева, М. Якубовская etc); г) виникнення
омонімійних відношень між відповідними одинцями мови: Л. Введенская, Т. Жерлицина, Л. Новиков, М. Палевская,
З. Толмачова та ін.); ґ) граматичний, лексикографічний, історичний, комунікативний, класифікаційний, машинний тощо,
чи часткові аспекти явища тотожності форм і відмінності змісту (Л. Корнилова, М. Палевская, Е. Шендельс, В. Виноградов,
Т. Корованенко, Л. Кутина, Ю. Маслов, И. Иванова, О. Ліпатов, Л. Введенская, А. Шайкевич та ін.). У межах власне-українського мовознавства виділялися теми: а) загальнотеоретичні питання омонімії (А. Барзилович, А. Критенко,
М. Муравицька; б) проблеми меж омонімії та інших суміжних формально-змістових відношень між одиницями мови
(Н. Клименко, Т. Мукан, Л. Лисиченко, Л. Полюга, І. Савченко); в) осмислення суті омонімійних відношень на різних
мовних рівнях, їхня специфіка, залежно від типу омоодиниць (В. Кононенко, М. Демський, О. Пономарів, Н. Борисенко,
Л. Кіндей, О. Кушлик, О. Шипнівська); г) наукове вивчення омонімії й омонімів у різних мовах, йдеться про зіставний
аналіз, і про міжмовну омонімію, а також про омонімію окремих мов безвідносно до української (А. Барзилович, Н. Миронюк, П. Гладкий, Ф. Нікітіна). Й усіх дослідників об’єднує проблема походження омонімії, її джерела, передумови
виникнення.
Не залежно від школи, як обов’язкову передумову появи лексичної омонімії засадничо було детерміновано процеси
формального ототожнення семантично непов’язаних між собою одиниць чи то питомих, чи то чужих, первинних або
вторинних, продиктовані як внутрішньомовними чинниками, так і позамовними. Усі процеси, що спричиняють появу
формально ідентичних одиниць лексичного рівня з різними значеннями, сучасна мовознавча і європейська, і українська
традиція послідовно об’єднала у такі основні чотири групи, які зазвичай називають шляхами виникнення омонімів: поперше, історичні фонетичні зміни у складі мови; по-друге, словотворення; по-третє, розвиток багатозначності; і врешті,
по-четверте, збіг звуко-графічного оформлення слів з непов’язаними між собою значеннями внаслідок запозичення або
ототожнення питомих лексем. Саме запозичення прийнято вважати одним із найпродуктивніших шляхів появи омонімів
у мові, але ці проблему розглядали доволі інструментально, проочуючи аспект зміни у межах лексичної системи мови
внаслідок формально-змістового переструктурування семантичних груп слів. Цей аспект мотивує актуальність нашого
дослідження і визначає його мету: розглянути запозичення як причину появи омонімів і, відповідно, змін у лексичній
системі мови, засвідчити детермінованість збігу формально однакових мовних знаків, що різняться джерелом та часом
походження, саме процесами як внутрішньомовного автозапозичування, так і міжмовного запозичування.
Виклад основного матеріалу. Процес засвоєння чужих слів з різних мов є явищем поширеним, таким, що виявляє
більшу або меншу активність, залежачи від позамовних чинників. За умови, коли у мові з’являється запозичена лексична
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одиниця, відбувається розширення словникового складу мови-реципієнта. Однак, коли форма нової лексичної одиниці
є схожою або тотожною з уже наявними у мові, то йдеться не просто про розширення лексикону, а переходу одиниць з
розряду не-омонімів до розряду омонімів. Чому так відбувається? Тому, що омоніми з’являються у тій чи тій мові у тракті
мандрівки довільного слова з мови-донора до мови-реципієнта, яке збирає по дорозі схожі або ідентичні за формою слова,
що різняться планом змісту. На цей спосіб поширює свої права і фонетика, і випадковість. Так, доволі часто відбувається
видозміна фонетичної структури запозичуваного слова під дією норм орфоепії та орфографії мови-реципієнта. Навіть
якщо це довільне слово по-іншому вимовляють і відображають графічно у мові-джерелі, адаптуючи його, мова-реципієнт
унаслідок артикуляційних звичок її носіїв, а також дії аналогії, змінює і надає формально однакових обрисів вербальним
одиницям, можливо, первинно різним не лише за значенням, але й за формою. У такий спосіб справді випадком буде або
не буде поява ідентичних звукових форм з різним змістом. Тобто, йдеться не лише про запозичування, а й про випадковий збіг. Зазначмо, що звуковими змінами й аналогією уже молодограматики пояснювали появу омонімів. Також на карб
звукових змін кладе появу омонімів і Ж. Жильєрон. Детально викладаючи цей свій погляд у «Généalogie des mots qui
désignent l’abeille…» й описуючи звукові зміни, що відбулися зі знаменитою латинською apis [бджолою], яка у французьких говірках перетворилася на ep, ef, es, e etc і, таким чином, ототожнилася за звучанням з іншими словами й породила
омонімію. Крім бджоли, Ж. Жильєрон також інтерпретує приклади практично однозвучних у французькій мові слів mars
і mai, й узагальнено трактує їх як «sont predestines à la multilationet, par consequent, a l’homonymie» [4, c. 153], чи ‘приречені на спотворення та на омонімію’. Отже, немає підстав говорити про запозичування як про шлях появи омонімів у тій чи
тій мові, якщо не з’явилися дві або більше формально однакових одиниць з різними значеннями, ба більше, такими, що не
мають спільної семи, оскільки, якщо така є, то йтиметься про багатозначність, і цей процес годі не вважати до певної міри
випадковим. Проте, зауважмо, що часто буває важко провести однозначно межу між фонетичними змінами і випадковим
збігом, оскільки трапляються приклади, коли наслідком фонетичних зміни може стати випадковий збіг, як наприклад, берест1 «листяне дерево» ‘бот. «в’яз, Ulmus L.»; псл. *berestъ < bereztъ, похідне від основи, яка зберігається в слові береза
(< *berza)…’ [1, т. І с.173] і берест2 «кора, луб берези» ‘бот. «верес, Erica L.»; результат видозміни деетимологізованої
форми верес, фонетично зближеної з берест «Ulmus L.»…’ [1, т. І с. 174; 3, т. І с. 160]. Тому кожного разу слід окремо
досліджувати генеалогію кожного конкретного омоніма і то за багатьма етимологічними джерелами. Урешті, таки ж треба
пам’ятати й про запозичування як de facto симетричний зі збігом спосіб формування омонімії, за якого власне виявляють
співзвучність усі запозичені слова з різними значеннями.
Запозичування як причина омонімії має кілька проявів. По-перше, відбувається ототожнення питомого й запозиченого слів, наприклад, баламут1 укр. «бунтівник; бешкетник; спокусник, зальотник; дурисвіт» і баламут2 з тюрк. palamud
«скумбрія» [1, т. І с. 124] [2, c. 10]; балка1 укр. «яр з пологими схилами» і балка2 з нім. з зах.-герм. мов *balkan «колода
або брус в основі перекриття будівлі» [1, т. І с. 128; 3, т. I с. 96]; клуб1 з англ. club «громадська організація; приміщення
цієї організації», клуб2 укр. з псл. klǫbъ «великий клубок» і клуб3 укр. з псл. klǫbъ «стегно» [3, т. ІVб с. 190]; лютувати1
укр. «виявляти безжальну жорстокість, нещадність; хижість, злість; виявлятися з надзвичайною силою» і лютувати2
через пол. з нім. «паяти» [3, т. IV с. 575]; погасати1 укр. «переставати горіти, світитися» і погасати2 з пол. виг. hasa
«гасати, бігати якийсь час» [3, т. VI с. 705]; рам’я1 «старий, поношений або подертий одяг; лахміття» ‘див. рамат «гарчірка»; запозичення з грецької мови…’ [1, т. V с. 23-22] і рам’я2 діал. «плече» [3, т. VІІІ с. 447]; трактувати1 через
пол. з лат. tractare «витлумачувати, розглядати якусь проблему, висловлювати свої погляди з приводу певного питання;
кваліфікувати» і трактувати2 укр. «частувати, пригощати» [3, т. Х с. 227]; штрихувати1 з нім. від strich «наносити
штрихи на що-небудь (рисунок, план, карту і т. ін.), покривати штрихами.» і штрихувати2 укр. «насипати зерна в мірку
врівні з її вінцями» [3, т. XI с. 546].
По-друге, відбувається звуко-графічне ототожнення чужих слів з різних мов, які в українській мові набувають однакового звуко-графічного оформлення при збереженні відмінних, непов’язаних між собою, значень, наприклад, акція1 з
гол. або нім. aktie «цінний папір» і акція2 з лат. actio «дія, вчинена з певною метою» [3, т. I с. 32]; гриф1 через пол. з лат.
від гр. «фантастична істота з головою орла і тулубом лева», гриф2 з нім. Griff «частина в струнних інструментах», гриф3
з фр. griffe «печатка» [3, т. II с. 169]; патрон1 з лат. patronus «багата, впливова особа; керівник; заступник, захисник;
святий, що вважається заступником людини», патрон2 з нім. Patrone від лат. patronus «частина кулі; частина електричного освітлювального приладу пристрій для затискування оброблюваної деталі або різального інструмента в токарному і
свердлильному верстаті», патрон3 з нім. Patrone від лат. patronus «модель, за якою виготовляють якусь деталь» [3, т. VI
с. 97]; реферувати1 через нім. з лат. refero «робити реферат, короткий виклад чого-небудь» і реферувати2 з англ. referee
«виконувати обов’язки рефері» [3, т. VIІ с. 518]; фугувати1 з іт. fuga «проводити в усіх голосах одну або кілька тем; надавати музичному творові характеру фуги» і фугувати2 з нім. Fuge «стругати фуганком; вирівнювати поверхню деталей;
вирівнювати дошки» [3, т. X с. 649].
По-третє, запозичується омонема1 повністю, як-от, блок1 з нім. Block або гол. block «механізм для піднімання вантажів» та блок2 з нім. Вlock «окрема незалежна частина споруди» і один – романського блок3 з фр. bloc «об’єднання
держав, організацій, партій» [3, т. I с. 201]; детонувати1 з фр. detonation «піддаватися детонації» і детонувати2 з фр.
detoner – detonation «відхилятися від правильного тону в музиці, співі» [3, т. II с. 258]; з фр. ехсеntrique ексцентричний1
«позбавлений спільного центра» і ексцентричний2 «незвичайний, дивовижний, непересічний» [3, II: 466); з лат. emitto
емітувати1 «випускати цінні папери, банкноти» і емітувати2 «випромінювати електрони, йони з поверхні твердих та
рідких тіл» [3, т. II с. 477]; кар’єр1 з фр. carriere «місце відкритого добування копалин» і кар’єр2 через фр. з італ. carriera
«швидкий біг коня; чвал» [3, т. ІV с. 105]; з фр. cupure купюра1 «скорочення в якомусь тексті» і купюра2 «окрема одиниця
цінного паперу» [3, т. ІV с. 406]; нота1 з лат. nota «графічне зображення звука в музиці» і нота2 через нім. з лат. або фр.
nota «дипломатичне звернення» [3, т. V с. 447]; планувати1 через пол. або нім. з фр. plan від лат. planta «складати план
або проект чого-небудь» і планувати2 з лат. planum «зрівнювати поверхню ґрунту механічним способом» [3, т. VI с. 563].
І по-четверте, маємо автозапозичування, чи запозичення до літературної мови діалектних елементів або ж одиниць зі
староукраїнської мови до сучасної української літературної. Тут головно йдеться про творення омонем унаслідок випадкового ототожнення пану вираження за умови збереження непов’язаності або втрати єдності плану змісту між питомими
українськими лексемами, які з’явилися або функціонували у мові в різні хронологічні періоди її існування і / або належа1
Омонема – абстрактна одиниця як сукупність усіх тотожних варіантів однієї форми з різними, непов’язаними між собою
значеннями, структуру якої утворюють конкретні омоніми, об’єднуючись в омонімні ряди (за наявності більше ніж двох слівомонімів у структурі омонеми) або омонімні пари (коли до складу омонеми входять два омоніми).
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ли до різних територіальних, соціальних страт, як-от: береза1 «лісове білокоре дерево; деревина цього дерева» ‘псл. *berza
< *berg̑a «береза»; – споріднене з лит. bérz̆as, лтс. bẽrzs, прус. berse…’ [1, т. І с. 171] і береза2 фолк., заст. «хлопець або
дівчина, кого обирають за ватажка у спільних розвагах» ‘… очевидно залишок давнього прикметника *березий «строкатий, чорний з білим» ’ [1, т. І с. 171] [3, т. І с. 160]; жаба1 «невелика безхвоста земноводна тварина» ‘зоол. «Rana»; псл.
žaba < *gēba…’ [1, т. ІІ с. 183] і жаба2 заст. «ангіна» (діал.) [3, т. ІІ с. 499]; зріти1 «ставати стиглим, спілим; досягати
фізичної або духовної зрілості» ‘ «достигати»; псл. zьrěti, яке зводиться до того самого кореня іє. *g’er-/g’erə-/g’rē-, що й
*zьr̥no «зерно» споріднене з дінд. járati, jīryati «старіє, стає трухлявим»’ [1, т. ІІ с. 280] і зріти1 заст. «бачити; дивитися»
‘ «бачити»; псл. zьrěti споріднене з дінд. javárati «має гарячку» [..] іє. *g’her-, *g’herə-, *g’hre- «світити, сяяти» ’ [1, т. ІІ
с. 279-280] [3, т. III с. 709]; ластівка1 «птах ряду горобиних» ‘орн. Hirundo L.; псл. lasta, lestovica, lastavica, очевидно, як і
lasica «ласиця», пов’язане з lasъ «темний з білим черевом чи грудьми», за характером забарвлення майже всіх видів ластівок’ [1, т. ІІІ с. 198] і ластівка2 розм. «ластка; вставка під пахвами» ‘не зовсім ясне, можливо, як і назва птаха ластівка,
походить від псл. lasъ «темний з білою плямою (латкою) під черевом чи грудьми» ’ [1, т. ІІІ с. 198] [3, т. ІV с. 456]; худий1
«який має виснажене, тонке, сухорляве тіло; виснажений» ‘ «не товстий; пісний; убогий; (рідко) поганий»; плс. xudъ найвірогідніше споріднене з дінд. kṣódati «товкти, дрібнити», kṣudrá- «маленький, дрібний»…’ [1, т. VI с. 220] і худий2 заст.
«негарний, нехороший, поганий» [3, т. ХІ с. 167]. Щоправда останній із шляхів має дещо суперечливий характер, оскільки
перебуває на межі процесів запозичування й внутрішньомовного розвитку лексикону.
Висновки. Таким чином, визнаючи запозичування одним із продуктивних шляхів появи омонімів та формування омонімії – певного типу зв’язків у системі мови, ґрунтованих на тотожності форм й семантичної непов’язаності вербальних
одиниць – ми доходимо до висновку, що аналізований шлях виявляє далекий від гомогенності характер і засвідчує щонайменше процеси омонімізування питомої і запозиченої одиниці, лише запозичених одиниць, або ж запозичення омонеми.
Крім того, йтися може і про авто запозичення з різних мовних страт до літературного ідіому мови й формування уже у
його межах омонем, однак якщо ми вийдемо за межі літературної мови, то цей шлях із запозичування перетвориться винятково на випадковий збіг. Розуміння суті шляхів появи омонімів у мові виявляє перспективний характер з огляду на
вивчення лексичної системи мови, її внутрішніх меж й потенційної рухливості останніх.
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ОМОНИМЫ И ПОЛИСЕМАНТЫ КАК ОСНОВА ИГРЫ СЛОВ
В статье представлена игра слов как языковое явление; рассмотрены некоторые особенности перевода игры
слов основанной на омонимии и полисемии; приведены примеры переводов игры слов с английского языка на русский
и украинский.
Ключевые слова: омонимия, каламбур, игра слов, двойной смысл, перевод
ОМОНІМИ ТА ПОЛІСЕМАНТИ ЯК ОСНОВА ГРИ СЛІВ
У статті представлена гра слів як мовне явище; розглянуто деякі особливості перекладу гри слів заснованої на
омонімії та полісемії; надані приклади перекладів гри слів з англійської мови на російську та українську.
Ключові слова: омонімія, каламбур, гра слів, подвійний зміст, переклад
HOMONYMS AND POLYSEMANTS ARE BASES OF THE PUN
In this article word play as a language phenomenon is presented; some peculiarities of homonymous and polysemantic
word play are observed; some examples of pun translation from English into Ukrainian and Russian are given.
The relevance of the article lies in the necessity of studying of peculiarities of word play translation. Some famous scientists dealt with the problem of word play translation: N. Gal, S. Vlachov, S. Florin, A. Chujackin and others.
To achieve the equivalent translation the translator should first catch the word play in the context and to choose the
linguistic transformation for the translation: loan translation, compensation, substitution or other way of translation. In the
article we suggest some variants of the translation of word play examples both from English and into English.
We have come to conclusion that any word play could be translated and it is necessary only to choose the proper means
of translation.
Key words: homonyms, pun, word play, ambiguity, translation.

Проблема перевода игры слов основанной на омонимии и полисемии является актуальной, так как в лингвистике до
сих пор нет единого подхода к способам перевода игры слов, что приводит к определенным трудностям при переводе.
Этот прием еще часто называют «каламбуром», «словесной остротой», «двойным смыслом» и т.д. Причем содержание
этих понятий и их соотношение часто трактуют по-разному.
Целью данной статьи является изучение игры слов основанной на омонимии и полисемии, а также рассмотрение некоторых особенностей ее перевода на украинский и русский языки
Вопросы перевода лексических каламбуров волновали В. С. Виноградова, Н. И. Галь, Н. М. Демурову, А. А. Щербину.
Н. И. Галь считает, что «непереводимая игра слов» – это «расписка переводчика в собственном бессилии» [3]. Примеры,
которые мы приводим в данной работе, являются подтверждением того, какой бы уникальной ни была игра слов, решение
для ее перевода должно существовать.
© М. Л. Вотинцева, 2015
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Необходимыми элементами механизма игры слов являются целые языковые явления (омонимы, парономазия, полисемия). Сущность игры слов заключается в столкновении или, напротив, в неожиданном объединении двух несовместимых
значений в одной фонетической (графической) форме.
В теоретических работах встречаются разные классификации каламбуров. Перевод же их, по мнению С. Влахова,
удобно рассматривать в общих чертах на трех уровнях: фонетическом, лексическом и фразеологическом.
Объектом данного исследования являются лексические каламбуры, к которым, по мнению С. Влахова можно отнести
разные типы игры слов, основанные
1) на обыгрывании целых слов или частей:
а) корней, аффиксов;
б) «обломков» слов;
2) на многозначности или омонимии;
3) на ряде других лексических категорий – антонимии, этимологии и т. д. [2].
При многозначности, в особенности если одно из значений – переносное, можно все же рассчитывать на наличие
аналогичных связей значений и в языке перевода, в то время как при омонимии такая связь закономерно исключается, и
принимать ее в расчет, намечая переводческие решения, нереально.
Например, полисемант bright имеет несколько значений в английском языке, среди которых яркий (о свете) и умный,
выдающийся. В нашем примере обыгрываются эти значения: Why did the teacher wear sunglasses? – Because his students
were so bright.
Интересным является то, что этот полисемант в переводе на украинский и русский языки сохраняет эти значения. И данный пример с легкостью может перевести любой переводчик, подбирая эквивалент в языке перевода. Варианты перевода:
1. Чому вчителька носить темні окуляри? – Тому що в неї блискучі учні.
2. Почему учитель был в солнцезащитных очках? – Потому что его ученики блистали умом.
3. Почему учитель был в темных очках? – У него такие блистательные студенты!
В следующем примере – A thief who stole a calendar got twelve months. – выражение с глаголом get можно интерпретировать как: получить тюремный срок 12 месяцев и получить календарь (стать обладателем) – 12 месяцев.
1. Вор, который украл календарь, получил 12 месяцев. – В данном варианте мы используем метод перевода – калькирование.
2. Злочинець викинув вкрадений журнал, але статтю він все ж таки отримав. – В этом переводе изменена образная
система, обыгрываются два значения слова стаття – статья журнальная и статья криминального кодекса.
Часто возникают затруднения с оценкой степени связанности значений слова, т.е. с выяснением того, где предел полисемии, как провести четкую грань между полисемией и омонимией.
Об омонимичной игре слов (в отличие от игры на многозначности) будем говорить в тех случаях, когда не существует
(или оборвана) семантическая связь между значениями, связь, которую автор теми или иными средствами намеренно
создает (или восстанавливает) для данного текста.
Игра слов, основанная на омонимии, остается неисследованной в переводах. При переводе омонимов чистой случайностью можно объяснить наличие одновременно в двух языках семантической связи между названием bank – 1) financial
institution и 2) the side of the river and land near it. Такие немотивированные связи сложно перенести в новую языковую
среду, приходится искать возможности сыграть на других омонимах в языке перевода.
Обязательными компонентами структуры любой игры слов (каламбура) являются ядро (два элемента, объединенных
или сходной фонетической или графической формой, но различных по содержанию), и базисный контекст, создающий минимальные условия реализации элементов ядра в каламбур. Исходной точкой поиска соответствия каламбуру оригинала в
переводе является семантика обоих элементов его ядра и месторасположения. При этом опорой для передачи каламбура
могут служить: а) семантика обоих элементов его ядра, б) семантика одного элемента ядра, в) новая семантическая основа.
Каламбур это – переплетение смыслов, порой очень тонких, для понимания которых часто необходимы дополнительные знания самого разного плана. Комический эффект от игры слов с полными омонимами является одним из самых
сильных, так как полные омонимы, можно сказать, являются чистым материалом, который не надо дорабатывать. В таком
слове могут быть заключены абсолютно отличные смыслы. Единственная сложность здесь – это придумать контекст, в
котором можно увидеть и существование всех смыслов одновременно.
Рассмотрим пример:
Молодой человек подходит к девушке и спрашивает: «Девушка, как Вас зовут?»
«Роза».
«А где Вы работаете?» – интересуется молодой человек.
«В банке».
«Как романтично! Роза – в банке!»
В данном примере обыгрываются полные омонимы роза – цветок, и Роза – имя девушки, которые объединены во фразовое единство с омоформами – в банке (творительный падеж) 1) помещении финансового учреждения; 2) в стеклянном
сосуде.
В переводе:
– What is you name?
– Rose.
– Where do you work?
– In the «Jar». (это может быть бар с названием «Jar»)
– How romantic! Rose is in the «Jar».
В английском переводе совпадают имя девушки и цветок, таким образом, семантика одного элемента ядра сохранена,
а чтобы сделать перевод слов банк и банка, мы пошли от обратного: ко второму слову в диалоге – банке (стеклянный
сосуд) – в английском – jar, мы подобрали место работы девушки, например, кафе «Jar». На данном примере мы показали, что можно подобрать эквивалентный перевод игры слов, не нарушая смысла, но подбирая в языке перевода другую
семантическую основу.
Прием компенсации, один из способов достижения эквивалентности перевода на уровне всего текста. Компенсация
– это замена непереданного элемента подлинника аналогичным или каким-либо иным элементом, восполняющим потерю информации и способны оказать аналогичное (или подобное) воздействие на читателя. При воссоздании каламбуров
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компенсация аналогичным приемом (полная компенсация) используется в другом месте перевода по отношению к позиции этого приема в оригинале и наиболее полно обеспечивает эквивалентность перевода. Компенсация иными приемами
(частичная компенсация) чаще применяется на месте непереданного приема подлинника и восполняет потерю лишь частично. В частичной компенсации наиболее часто используется рифма, аллитерация и графическое выделение. Нередко
компенсация применяется на месте контекста каламбурного оригинала, где простой по структуре прием заменяется либо
цепочкой каламбуров, либо каламбуром более сложной структуры.
Например:
A woman was driving in her car on a narrow road. She was knitting at the same time, so she was driving very slowly. A man
came up from behind and he wanted to pass her. He opened the window and yelled, «Pull over! Pull over!» The lady yelled back,
«No, a sweater!»
Возможны следующие варианты перевода:
1. Жінка їде за кермом, у цей час вона вишиває. Чоловік, під’їжджає до неї, відкриває вікно, і, побачивши її вишиванку,
з захопленням викрикує: «Я вражений!» Жінка з тривогою запитує: «Може викликати швидку?»
2. Женщина едет за рулем и завтракает, не держась за руль. Машина начинает съезжать с дороги и мужчина, который ехал рядом закричал: «Держи баранку!». Женщина ответила: «Нет, это булочка!».
3. Женщина медленно вела машину по узкой дороге. За рулем она лепила фигурку, и поэтому не заметила дорожный
знак. Мужчина, который проезжал мимо, открыл окно и закричал: «Кирпич! Кирпич!». «Да нет же, – ответила женщина, – это домик!».
В каждом из предложенных переводов ситуация остается неизменной – женщина за рулем тормозит движение (реалия из жизни), но в каждом из этих переводов обыгрываются, в зависимости от предложенного переводчиком контекста,
разные пары омонимив и полисемантов. В украинском переводе: полисемант вражений – уражений, в русских вариантах: баранка – хлебобулочное изделие и разговорный вариант названия руля; кирпич – дорожный знак и строительный
материал.
Типичными ошибками переводчиков при воссоздании каламбура являются а) буквальное воспроизведение семантики
элементов ядра, приводящее к нарушению норм языка перевода или к бессмыслице; б) игнорирование информации о потенциально возможном ее получателе и, как следствие, создание каламбура, находящегося вне его понимания.
Как видим, воссоздание омонимичного каламбура на другом языке представляет определенные трудности для переводчиков, но исскуство перевода и заключается в проникновении в суть оригинала и в полноценной передачи его на языке
перевода.
Дальнейшее исследование проблем омонимичной игры слов может иметь как лингво-стилистическое, так и переводческое направление. Несомненный интерес представляет изучение омонимичной игры слов в различных функциональных
стилях, углубленно исследование фонового компонента, в содержании каламбура и его взаимосвязь с подтекстом.
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