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УДК 37.02:811.112.2 
V. Bilytska,
Nationale technische Sikorsky-Universität der Ukraine «KPI», Kyiw 

HÖRVERSTEHEN UND HÖR-SEHVERSTEHEN AUS KOGNITIVER SICHT

The article studies the role of the development of the audio and audiovisual text listening comprehension skills on the 
lessons of German as a foreign language for their practical use in the everyday foreign language communication and under-
standing of the current radio and video texts. The usage of this type of texts is connected to such actual problems like omission 
or substitution by the teacher in the classroom of audiovisual text by audio text only. According to the recent years’ polls 
among the teachers and students, despite intensive development of multimedia approach to teaching of foreign languages in 
the world, and in Ukraine, a substitution of the whole foreign language lesson by a video fi lm is often happen. The exercises 
that help to get relevant skills and should be made before and during the fi lm are not carried out due to the lack of time. The 
article studies the mental models and cognitive processes that happen in the mind during the listening comprehension of the 
audio and audiovisual text. Despite the mutual integrity of the two processes the article primarily emphasizes their differences, 
which directly causes not the mutual substitution but the obligatory parallel use of these two types of texts for obtaining listen-
ing comprehension skills in the two aspects of listening comprehension of the foreign language communication on the lessons 
of German as a foreign language.

Key words: listening comprehension of audio and audiovisual text, development of the audio and the audiovisual listening 
comprehension skills, audio and audiovisual text, lessons of German as a foreign language.

Когнітивний погляд на сприйняття аудіо та аудіовізуального тексту
Стаття розглядає роль розвитку навиків сприйняття аудіо та аудіовізуального текстів на заняттях з німець-

кої мови з метою їх практичного використання у щоденному іншомовному спілкуванні та розумінні актуальних 
радіо- та відеотекстів. З використанням такого виду текстів пов’язані актуальні для сьогодення проблеми випу-
щення або заміщення викладачем на заняттях аудіовізуального тексту виключно аудіотекстом. Згідно опитувань 
останніх років серед викладачів та студентів, попри інтенсивний розвиток мультимедійного підходу у викладанні 
іноземних мов у світі, та в Україні зокрема, досить часто відбувається заміщення цілого заняття з іноземної мови 
відеофільмом. Через брак часу не виконуються вправи до та під час перегляду фільму, які необхідні для отримання 
відповідних навиків. Стаття розглядає ментальні моделі та когнітивні процеси, що відбуваються у свідомості під-
час сприйняття аудіо та аудіовізуального текстів. Попри взаємну інтегративність двох процесів у статті підкрес-
люється в першу чергу їх відмінності, що безпосередньо пояснює неможливість взаємного заміщення, а обов’язкове 
паралельне використання двох типів текстів на заняттях з німецької мови для отримання навиків у двох аспектах 
сприйняття іншомовної комунікації.

Ключові слова: сприйняття аудіо та аудіовізуального текстів, розвиток навиків сприйняття аудіо та аудіові-
зуального текстів, аудіо-текст, аудіовізуальний текст, заняття з німецької мови.

ВОСПРИЯТИЕ АУДИО И АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ТЕКСТА С КОГНИТИВНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
Статья рассматривает роль развития навыков восприятия аудио и аудиовизуального текстов на занятиях по 

немецкому языку с целью их практического использования в повседневном иноязычном общении и понимания акту-
альных радио- и видеотекстов. С использованием этих текстов на занятиях связаны такие актуальные на сегод-
няшний день проблемы как упускание или замена со стороны преподавателя аудиовизуального текста исключитель-
но аудиотекстом Согласно опросам последних лет среди преподавателей и студентов, несмотря на интенсивное 
развитие мультимедийного подхода в преподавании иностранных языков в мире, и в Украине в частности, довольно 
часто происходит заполнение целого занятия по иностранному языку видеофильмом. Из-за нехватки времени не вы-
полняются упражнения до и во время просмотра фильма, необходимые для получения соответствующих навыков. 
Статья рассматривает ментальные модели и когнитивные процессы, происходящие в сознании при восприятии ау-
дио и аудиовизуального текстов. Несмотря на взаимную интегративность двух процессов в статье подчеркивается 
в первую очередь их различия, что поясняет невозможность их взаимного замещения, а обязательное параллельное 
использование обоих типов текстов на занятиях по немецкому языку для получения навыков в двух аспектах воспри-
ятия иноязычной коммуникации.

Ключевые слова: восприятие аудио и аудиовизуального текста, развитие навыков восприятия аудио и аудиови-
зуального текста, аудио и аудиовизуальный текст, занятия по немецкому как иностранному языку. 

Im Fremdsprachenunterricht sollen zwei Aspekte von besonderer Bedeutung sein: die mündliche Kommunikation und das 
Hör-(Seh-)verstehen (HSV). Mit der Aussage möchte ich keinesfalls die Grammatik, das Leseverstehen und die schriftliche Kom-
munikation in den Hintergrund rücken, sondern daran erinnern, dass die Sprachwissenschaftler 45% (von der gesamten Kommuni-
kationszeit) für Hören, 30% für Sprechen, 16% für Lesen und 9% für Schreiben veranschlagen. In der alltäglichen Kommunikation 
stellt das Hörverstehen (HV) quantitativ die wichtigste Einzelfertigkeit und in der fremdsprachlichen Wirklichkeit zu einem großen 
Teil einen audiovisuellen Prozess dar. In der interaktiven face-to-face-Kommunikation spielt der Rezipient eine Doppelrolle – die 
Rolle des Sprechers und gleichzeitig des Hörers. Diese bi-directional-Kommunikation basiert auf einer direkten Interaktion und 
bietet Spielraum für Rückfragen. Im fremdsprachlichen Alltag kommen Situationen des Hör-Sehens wie beispielsweise des Fernse-
hens von Nachrichtensendungen und Reportagen ebenso oft vor wie interaktive Gespräche. Das ist eine one-way-Kommunikation 
mit Schwerpunkt auf Wahrnehmung der Text-Bild-Informationen. 

Die kommunikative Kompetenz im Fremdsprachenunterricht, die «es den Lernenden ermöglichen soll, sich kommunikativ, d.h. 
sprachlich angemessen zu verhalten» [6, s. 47] kann vom Lehrer u.a. durch die Anwendung authentischer Materialien zum HV und 
HSV erreichen. Sehr oft ist es aber in der DaF-Unterrichtspraxis der Fall, dass der Lehrer aus organisatorischen oder technischen 
Gründen, wegen Zeitmangels oder erforderlicher zusätzlicher Vorbereitung, das HSV durch HV ersetzt oder komplett im Unterricht 
vermeidet [4; 13; 14; 15; 24; 25]. In der Unterrichtspraxis trifft man auch eine andere Situation, wenn ein authentischer deutschspra-
chiger Film ohne die entsprechenden auf Strategien ausgerichteten und kompetenzfördernden Aufgaben den ganzen Unterricht füllt.

Nach der Ansicht einiger Lehrkräfte, was auch durch viele empirische Studien belegt ist [16; 19] kann der Lerner von Bildern, 
Filmen und Videos im DaF-Unterricht nur profi tieren. Im Gegensatz zum HV kann der Lerner sich aber auch mit komplexeren und 
grundsätzlich anderen Verstehensschwierigkeiten beim HSV konfrontiert sehen [5; 8; 9; 17; 27].

Theoriegeleitet lässt sich eine These aufstellen, dass sich das HSV und HV trotz scheinbarer Ähnlichkeit im Wesentlichen 
unterscheiden. Der Grund dafür liegt in der Art der zur Wahrnehmung angebotenen Texte und somit u.a. in der Aktivierung unter-
schiedlicher mentaler Prozesse bei der kognitiven Verarbeitung und Herausbildung der kognitiven Schemata. 
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Für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema soll analysiert werden, inwieweit sich das HSV und HV unterscheiden. 
Es sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Konstrukte auf der Ebene der Kognition schärfer voneinander abgegrenzt 
werden. 

Dafür sollen 
– mentale Prozesse der kognitiven Verarbeitung und Herausbildung der kognitiven Schemata dargestellt und verglichen werden sowie
– Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen HSV und HV präzisiert werden.

Mentale Prozesse der kognitiven Verarbeitung beim HSV und HV. Die bewährtesten kognitiven Modelle im Bereich HV 
nehmen dabei einen mehrstufi gen Prozess aus zwei [3; 7], drei [1;10; 11] und sechs [2] Komponenten an. Die meisten dieser Mo-
delle beschreiben das HV als Prozess der hierarchieniedrigen und hierarchiehöheren Verarbeitungsprozesse [1; 11; 23]. 

Im interaktionistischen Modell der Sprachverarbeitung von Anderson [1] umfasst das sprachliche Verstehen drei miteinander 
verbundene und rekursive Prozesse: die Wahrnehmung der sprachlichen Informationen (perceptual processing), eine semantische 
und syntaktische Analyse des Inhalts (parsing) sowie die Verwendung dieser Informationen (utilization). Diese Prozesse können 
beim Verstehen ineinander übergehen und einander beeinfl ussen. Dieses Modell beschreibt das Textverstehen unabhängig von der 
Modalität und ist sowohl auf das HV als auch das HSV anwendbar.

Die Kognition beim Hör-Sehverstehen geht von der Theorie der dualen (doppelten) Kodierung (dual-coding theory, DCT) von 
Paivio [16] aus und setzt generell zwei Systeme voraus: 

– ein verbales System (auditives), das auf die sequentielle Verarbeitung der verbalen (sprachlichen) Informationen (als Logo-
gene bezeichnet) gerichtet ist, und 

– ein nonverbales System (auch visuelles), das die nonverbalen Informationen (imaginale, bildliche, visuell-räumliche Elemen-
te) verarbeitet. 

Anhand der DCT wird weiterhin die Verarbeitung des verbalen und nonverbalen Systems schrittweise getrennt dargestellt, was 
zum einen die kognitiven Verarbeitungsprozesse beim HV und zum anderen beim HSV erläutern soll.

Die kognitive Theorie multimedialen Lernens (a cognitive theory of multimedia learning, CTML) nach Mayer [14] gilt ebenso 
wie das integrative Modell des Text- und Bildverständnissen von Schnotz [21] als grundlegend für das Verstehen der kognitiven 
Prozesse bei der Erforschung des fremdsprachlichen HSV. 

Aus dem kritischen Ansatz zu Mayer [14], der als die erste Verarbeitungsphase beim HSV die Selektion der parallel ablau-
fenden sprachlichen Elemente und visuellen Informationen voraussetzt, soll auf die Arbeit von Field [7] hingewiesen werden, in 
der die Wahrnehmung der auditiven Informationen in erster Linie als Dekodierprozesse aufgefasst wird, die auf der Ebene von 
Phonemen, Silben oder der Syntax ablaufen und eine Identifi zierung sowie Ermittlung von Wort-und Satzgrenzen umfassen. Die 
auditiven Informationen werden mehr oder weniger erfolgreich dekodiert. In der nächsten Verarbeitungsphase werden die deko-
dierten Einheiten (Laute, die weiterhin Wörter und Phrasen bilden) nach Kintsch [11] und Schnotz [21] in eine Oberfl ächenreprä-
sentation des Textinhaltes in Wechselwirkung mit dem Arbeitsgedächtnis (AG) organisiert. Mit Hilfe der syntaktisch-semantischen 
Verarbeitung werden aufgrund der Oberfl ächenrepräsentationen die propositionalen Repräsentationen, die das von Syntax und 
Wortschatz unabhängige Konzept zum Ausdruck bringen, gebildet. Auf dieser Basis wird durch die kognitiven top-down- und 
bottom-up-Prozesse das verbale mentale Modell erzeugt. Nach der Annahme von Schnotz [21] interagieren das mentale Modell 
und seine propositionale Repräsentation ständig miteinander. 

Das Modell von Schnotz [21] beinhaltet somit Konzepte der Theorie der Textrepräsentationen von Kintsch [12] sowie der The-
orie der zyklischen Verarbeitung van Dijk/Kintsch [11]. Propositionale Repräsentationen stellen dabei Bedeutungsgehalte einzelner 
Sätze dar und bestehen aus einem Prädikat, das die grundlegende Struktur der Argumente organisiert, und einem oder mehreren 
Argumenten, die das Gesagte wiedergeben. Die Propositionen gelten in neueren empirischen Forschungsarbeiten zu HSV und HV 
als praktikable Einheiten in der Analyse der Daten. 

Die Verarbeitung der visuellen Elemente ist auf der Ebene der Oberfl ächenrepräsentation der Organisation der sprachlichen 
Informationen ähnlich [21]. Anhand der wahrgenommenen nonverbalen Informationen wird vom Rezipienten zuerst das visuelle 
Bild gebildet. In Hinblick auf die mögliche Mehrdeutung der bildlichen Informationen läuft auf dieser Ebene der Prozess der 
thematischen Selektion. Bei der Erzeugung der bildlichen Repräsentation werden die Eigenschaften des Bildes berücksichtigt, die 
weiterhin infolge der bottom-up- bzw. top-down-Verarbeitung in ein mentales Model integriert werden. Das visuelle Model wird 
danach ebenso wie die propositionalen Repräsentationen zu dem piktoralen mentalen Modell transformiert. Die Vorgänge zur 
Bildung der beiden mentalen Modelle resultieren schließlich in der Bildung vom einheitlichen mentalen Modell [20], das auch als 
kognitive Schemata [21] bezeichnet wird, dass laut Schnotz [21] nicht sensory-specifi c ist.

Alle kognitiven Prozesse beim HSV laufen in einer Interaktion miteinander ab. Sowohl depiktionale als auch deskriptive 
Repräsentationen stehen in ständiger Wechselwirkung miteinander. Der Prozess der Bildung der Repräsentationen ist nicht direkt. 
Dabei sollen laut Scheller [20, s. 119] auch mögliche «Umwege» berücksichtigt werden. Die visuellen Informationen können einen 
leistungsstarken Effekt auf alle Phasen bei der Bildung des mentalen Modells haben. Scheller [20, s. 119] hebt dahingegen einzelne 
Inhalte des Langzeitgedächtnisses in jeder Verarbeitungsphase hervor. 

Aufsteigende und absteigende kognitive Prozesse. Im Rahmen der oben dargestellten Modelle kann man sich das erfolgrei-
che Verstehen als Wechselwirkung «aufsteigender» (button-up) und «absteigender» (top-down) kognitiver Prozesse mit Refl ektion 
auf Welt- und Vorwissen des Hörers sowie auf sein sprachliches Wissen vorstellen: Textelemente führen zur Aktivierung von in 
Schemata gespeichertem Vorwissen (aufsteigend); diese Schemata steuern ihrerseits die Einordnung und Verknüpfung von Text-
daten (absteigend). Texte enthalten in dieser Sicht keine «Informationen», sondern liefern Daten, aus denen der Rezipient eine 
Bedeutung konstruiert. 

Aufsteigende kognitive Prozesse umfassen linguistische Merkmale, wie eine akustische Wahrnehmung und Worterkennung, 
und ermöglichen durch eine syntaktisch-semantische Analyse die Konstruktion einer propositionalen Repräsentation. Im top-down 
Prozess werden kognitive, metakognitive und sozial-affektive Strategien aktiviert. Heute besteht Einigkeit darüber, dass diese Stu-
fen nicht nacheinander durchlaufen werden, sondern als parallele Verarbeitungsprozesse stattfi nden, die in Wechselwirkung stehen 
und sich in gewissem Maße gegenseitig beeinfl ussen und kompensieren können [18, s. 83]. Die Kompensationsmechanismen, 
nämlich Kontext, Visualisierung und paralinguistische Informationen, sind strategisch einzusetzen, um eventuelle Mängel beim 
Verstehen zu kompensieren. Der Grad der Prozessaktivierung sowie der Hör- bzw. Hör-Sehstil (global, selektiv oder detailliert) 
hängen in erster Linie vom Ziel des Verstehens ab. Hör-Seher und Hörer nutzen neben ihrem phonologischen Wissen auch weite-
res sprachliches (Lexikon, Semantik und Syntax) und inhaltliches Wissen, um das akustische Signal zu ergänzen und somit eine 
Bedeutung herzustellen. Die suprasegmentalen phonetischen Merkmale von Sprache – Intonation, Rhythmus und Akzent – spielen 
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bei der Wahrnehmung eine bedeutende Rolle. Der Rezipient kann die Bedeutung des Gehörten grundsätzlich nur im Rahmen seines 
Wissenshorizonts aufbauen. Ein weiterer wichtiger Faktor im Verstehensprozess ist das Wissen über die Art der zu verstehenden 
Kommunikation, über Texte als Kommunikationsmittel, deren Stil und Art. Die Verstehensabsicht steht am Anfang jedes Verste-
hensprozesses, ist mit spezifi schen Erwartungen an Art und Inhalt des nachfolgenden Textes verbunden und entscheidet darüber, 
wie wir zuhören. Beim HSV und HV entscheidet sich der Hörer aufgrund der laufenden Kommunikation selbst, wie intensiv bzw. 
extensiv er zuhört.

Fazit. Anhand der oben dargestellten Modelle und Verarbeitungsprozesse sind einige Unterschiede zwischen dem HV und 
dem HSV zu sehen. In erster Linie soll betont werden, dass die Aktivierung der Systeme von der Art des Reizes abhängt. Beim HV 
erfolgt zuerst eine verbale Dekodierung des in sprachlicher Form wahrgenommen Wortes und erst danach wird die subjektive bild-
hafte Vorstellung des Bedeutungsgehaltes aus den Wissensbeständen abgerufen. In Hinblick auf die zweikanalige Wahrnehmung 
werden beim HSV die nonverbalen Informationen schneller als die verbalen erfasst. Der nächste Unterschied betrifft die Modelle 
der kognitiven Repräsentationen. Das Verstehen der sprachlichen und visuellen Elemente erfolgt auf allen Stufen der Kognition in 
ständiger Wechselwirkung miteinander. So werden die visuellen und auditiven Komponenten schon auf der Ebene der Herausbil-
dung der Oberfl ächenrepräsentationen einen starken Einfl uss aufeinander haben und somit die Wahrnehmung und das Verstehen 
des weiterfolgenden Inputs fördern oder stören. Beim HV entsteht die bildliche Vorstellung erst in der Phase der Bedeutungsge-
winnung [7]. Des Weiteren wird beim HSV neben den Wissenskomponenten, die beim HV aktiviert werden, auch auf das visuelle 
Wissen zurückgegriffen. Bilder als nonverbale Informationsquellen liefern die Hälfte des Wissens beim Hör-Seh-Verstehen. 
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CROSSCULTURAL COMMUNICATION: GENDER ASPECT OF ENGLISH 

Particular ways of lessening the effect of «political incorrectness» of the English language are analyzed in the article. 
Thus, the article is devoted to the tendency to eliminate sexisms in modern English. 

The role of English in today’s world is impossible to overestimate. It refers to Ukraine too since English has been declared 
the working language of the country. This implies the development of communicative competence which enables users to 
employ the language effi ciently in academic and professional environments. 
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Communicative competence is not only about linguistic competences, i.e. mastering the language as a system. Those who 
use the language should be sensitive to its varieties depending on the environment it is employed in, to social conventions 
(rules of politeness, norms governing relations between generations, sexes, social groups, etc.). In this connection there arises 
the issue of bias-free language, the language which is politically correct: language speakers should be aware of the fact that 
the language they use may offend or humiliate others.

Unfortunately, this aspect the language is often left beyond the attention of language users, language teachers and 
learners, translators and interpreters. 

Key words: communicative competence, gender, political correctness, sexist language, sociolinguistic competence

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядаються шляхи зменшення «неполіткоректності» англійської мови завдяки виключенню сексіз-

мів з мовлення. Роль англійської мови в сучасному світі важко переоцінити. Це стосується і України, де англійська 
мова була проголошена робочою мовою, що передбачає розвиток комунікативної компетенції, яка дозволить тим, 
хто спілкується, ефективно користуватися мовою в академічному та професійному середовищі.

Але комунікативна компетенція – це не тільки опанування мовних одиниць. Користувачі мають бути чутливими 
до варіантів мови, притаманних тому оточенню, де мова використовується, тобто опанувати соціолінгвістичну 
компетенцію – соціальні конвенції: правила ввічливості, норми, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, 
соціальними групами тощо, вміти користуватися мовою так, щоб нікого не образити, нікого не принизити. З цім 
пов’язане питання політичної коректності мови. 

Нажаль, йому не приділяють достатньо уваги ані ті, хто викладає, ані ті, хто вивчає або користується мовою. 
Ключові слова: гендер, комунікативна компетенція, політична коректність, сексізм, соціолінгвістична компетенція.

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются способы уменьшения «неполиткорректности» английского языка, в частности, за 

счет элиминирования сексизмов в речи. Роль английского языка в современном мире трудно переоценить. Это каса-
ется и Украины, где английский язык признан рабочим языком. А это предусматривает развитие коммуникативной 
компетенции изучающих язык, что позволит им эффективно обмениваться информацией на английском языке в ака-
демической и профессиональной сферах.

Коммуникативная компетенция – это не только овладение единицами языка. Необходимо правильное исполь-
зование языка в социальном контексте, что связано с развитием социолингвистической компетенции изучающих 
язык – «чувствительностью» к социальным конвенциям: правилам хорошего тона, нормам, которые регулируют 
отношения между поколениями, полами, социальными группами, т.е. необходимо использовать язык так, чтобы 
никого не обидеть и не оскорбить. Речь идет о политической корректности языка. 

К сожалению, этой проблеме уделяется недостаточное внимание как со стороны тех, кто преподает язык, так 
и со стороны тех, кто его изучает и использует. 

Ключевые слова: гендер, коммуникативная компетенция, политическая корректность, сексизм, социолингви-
стическая компетенция.

                         The human personality is a sacred thing; o ne dare not violate it nor infringe its 
bounds, while at the same time the greatest good is in communication with others.

(E. Durkheim)1

Aims and tasks. The role of English in the modern world is impossible to overestimate. This refers to Ukraine too since Eng-
lish has been formally declared the working language in the country. It implies the development of communicative competence 
which enables users to employ the language effi ciently in academic and professional environments. 

Communicative competence is not only about linguistic competences, i.e. lexical, phonological, syntactical knowledge and 
skills connected with mastering the language as a system. Those who use the language should be sensitive to its varieties depending 
on the environment it is employed in. Thus, the working knowledge of the language also comprises sociolinguistic competences 
which refer to sociocultural conditions of language use. «Through its sensitivity to social conventions (rules of politeness, norms 
governing relations between generations, sexes, classes and social groups, linguistic codifi cation of certain fundamental rituals in 
the functioning of a community), the sociolinguistic component strictly affects all language communication between represen-
tatives of different cultures, even though participants may often be unaware of its infl uence» [4, p.13]. 

The last decades are characterized with signifi cant changes in all spheres of societal life: on the one hand, – unifi cation and 
integration of peoples and states; on the other hand, – revaluation and recognition of democratic fundamentals of society, human 
rights and freedoms. Change of world view, focus on democracy, rights and freedoms are directly refl ected by the language, making 
one of the main requirements to the language used its «political correctness» [1, p.135], i.e. the use of the language in such a way 
that, while defending the rights of some groups of people, the rights of other groups should not be violated.

Review of literature. In this connection, researchers raise the issue of bias-free language. In other words, those who speak the 
language should be aware of the fact that the language they use may cause offense to some identity groups such as the elderly, the 
poor, the disabled, and groups of racial, religious or ethnic minorities: «Language creates categories for thought, and words can 
create either opportunities or boundaries. The Sapir-Whorf Hypothesis is a widely accepted part of this theory. All of language is 
a construct that attempts to signify abstract meaning, and any construct will be lacking. The language we use affects not just the 
messages we communicate, but the fundamental ways that we think and act. The problem arises when the linguistic constructs we 
use infl uence our way of thinking in negative ways. These negative infl uences from language can be called politically incorrect. 
Thus, language and practices which could offend political sensibilities (as in matters of sex or race) should be eliminated» [7, p. 1].

Unfortunately, though the aspect of political correctness of the language is of utmost importance in modern society striving for equal-
ity and democracy, it is often left beyond the attention of language users, language teachers and learners, translators and interpreters.

The term «political correctness» (PC) «entered the language via the U.S. feminist and other left-wing movements of the 1970s. 
The use of «politically correct» language quickly spread to other parts of the industrialized world». The term became popular as 
people became sensitive to the negative impact the language they apply may cause, to violations of human rights, and biased at-
titude on the basis of gender, age, race, sexual orientation which is refl ected by the language [7, p. 2]. 

Even in Ukrainian with a developed system of gender where such issues seem to be irrelevant and very often cause laughter on 
the part of non-linguistically-minded people (they usually say, «Oh, people in the West don’t have more important problems!»), the 
question of political correctness arises too. The following post in Facebook may be used as an illustration:

1 Cit. ex.: BROWN, P. and S.C.LEVINSON. 1994. Politeness. Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge Univ. 
Press. P.1.
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Why are we, Ukrainians so sexist? Why aren’t women taken into account? An announcement on the elevator door reads: «Maxi-
mum elevator loading is 4 men («4 чоловіки» – in Ukrainian). Is it prohibited for women to use the lift? Are they inferior to men? 
And, if, being offended, women will stop working for our organization at all?!! [Translated by the authors].

Since there is a radically different point of view, politically correct speech became a matter of hot debate.
«Defenders of politically correct language claim that it is a civilizing infl uence on society, that it discourages the use of words 

that have negative or offensive connotations and thereby grants respect to people who are the victims of unfair stereotypes. In this 
view, the purpose and effect of politically correct language are to prevent bullying and offensive behavior and to replace terms 
loaded with offensive undertones with allegedly impartial words. So, for example, people are discouraged from referring to some-
one with a mental disability as «mentally retarded» and instead are encouraged to refer to them as being «differently abled» or as 
«having special needs». Similarly, one can no longer refer to «garbagemen» or even the gender-neutral «garbage collectors» – no, 
they are «environmental service workers», to have been found, this victory is short-lived, and the new, neutral word eventually 
enters into circulation and is used by bullies as an insult. As long as the social dynamics remain the same, the cycle repeats itself 
indefi nitely, resulting in a growing list of discarded dysphemisms–words such as idiot, moron, spastic, and so forth» [10, p. 279]. 

Thus, advocates of politically correct language have strong opponents who contradict their claims as, for instance, linguist 
Armin Burkhardt who explains:

«As long as the prevailing taboo or discrimination prevails, another euphemism will be found or created by the speakers to 
replace the expression which is no longer felt to be euphemistic, and so on. The very moment a euphemism is commonly accepted, 
its former meaning fades and the search for a new euphemistic expression begins. Such euphemisations may occur several times 
throughout language history with regard to the same referent. [...] This explains why political correctness can never be successful 
over a long period of time» [3, p. 363]. 

Burkhardt writes that when a person makes remarks about someone else, the person’s intention, whether to cause offense or not, 
is manifested in other observable factors: the language chosen, the context of the remarks and the tone in which they are delivered, 
and the intonation. He illustrates his point of view with a sarcastic example from W. Safi re’s Political Dictionary (1978): 

I used to think I was poor. Then they told me I wasn’t poor, I was needy. They told me it was self-defeating to think of myself as 
needy, I was deprived. Then they told me underprivileged was overused. I was disadvantaged. I still don’t have a dime. But I have 
a great vocabulary (quote by Jules Feiffer).

As Ben O’Neill remarks, «The politically correct society is not the civilized society, but rather the dishonest society» [10, p. 
291] as, avoiding the usage of «politically incorrect» language, people «hope that the language will disguise unpleasant facts. But 
almost no one involved in the process is fooled or even mollifi ed… Often politically correct language, designed to mask the truth, 
fools no one it is intended to fool» and «disputes take place among those who have to use the language as an important tool (jour-
nalists, lawyers, university teachers, doctors, etc.) with respect to what words should be considered as offensive and what words 
should be used to replace them» [1, p. 135-136]. 

And even people themselves who the society tries to protect may oppose euphemistic labels, «Call me what you will. But make 
sure you’re seeing me, and not just the hardware (wheelchair) I use. And whatever you do, please, smile… Attitude is everything» 
[1, p. 137]. This argument is not disputable, and whatever word one uses, the problem will remain. However, the language should 
not aggravate the situation, and the usage of correct, not offensive, unbiased language should be observed in the modern, civilized, 
and democratic world. Thus, politically INcorrect language should be avoided.

Main part. Speaking about politically incorrect language, researchers distinguish three categories of words and expressions: 
1. Sexist, exclusive words like policeman, mailman, chairman imply that these professions are for men only and women are 

excluded; the same is connected with the usage of androgynous he. Such words are inaccurate, unnecessarily exclusionary, and, be-
sides, they infl uence the way of thinking, to some degree: «They imply that masculinity is the default and superior gender trait since 
the history of society, as the feminists argued, was written from the male point of view: «it’s HIStory, not HERstory» [12, p. 20].

2. Offensive (pejorative) words like gay, retarded, old, handicapped may link certain types of individuals to something bad or 
contain some pejorative connotations. There are other ways of referring to those people that do not unnecessarily demean them [13, 
p. 56]. A recent example may be presented from Ukrainian: because of the war in the eastern part of Ukraine, there appeared a lot 
of migrants – people who refused to live in occupation and left their homes for other, controlled by Ukraine, parts of the country. 
The state tried somehow to register those people and gave them registration certifi cates in which the people were called «home-
less». It was considered to be very offensive and humiliating by migrants. Due to that, the term was replaced by «IDPs» (internally 
displaced persons). Though the problem is still there, the term which is used now is much better.

3. Blatant, tabooed words are the n-word to refer to black people or the c-word or b-word to refer to women. These words are 
highly offensive and indicate a great deal of disdain. It is evident that such words should not be used in normal communication in 
civilized community.

In this article, sexist, exclusive language will be analyzed in detail as a group of words within «politically incorrect» language.
If one takes, for example, the American Declaration of Independence or the U.S. Constitution, one may easily fi nd the follow-

ing words fi xed there:
All men are created equal (4, 4).
The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his Offi ce during the term of 

four Years, and, together with the Vice President, chosen for the same Term, be elected as follows … (2, 31).
When founding fathers of the United States wrote the Constitution, women had no rights, and they could not hold public offi ces. 

At that time the language was male oriented and dominated.
About 20 years ago it was a norm to use he and its derivatives him, his, etc. in the generic, generalized meaning referring to any 

person, male or female [11, p. 173]. Researchers say that the use of pronoun he is «the thorniest problem» in the use of English [8, 
p. 214]. For example, the defi nition of the word judge in Black’s Law Dictionary (5th edition) is like this:

Judge is an offi cer so named in his commission, who presides in some courts, […] a public offi cer who, by virtue of his offi ce, 
is clothed with judicial authority.

However, «these masculine pronouns degrade women» [1, p. 137. Today, being a judge is not a prerogative of men only. 
Women play an active role in society, and the language which should be generalizing and inclusive produces the opposite effect 
and becomes exclusive [9, p. 681], infringing women’s rights and excluding them from the profession. 

Sexist language infringes the rights of women, but not only. It violates men’s rights too. As a rule, there was «a tacit rule» [11, 
p. 199], when speaking about crimes and criminals, to use pronoun he and its derivatives in the generic meaning. It is evident that 
is biased against men: 
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Anyone, who damages or destroys another’s property, faces two possible court actions. Thе owner of the property may sue him 
for damages in a civil court, and the police may prosecute him for criminal damage.

 If someone is charged with causing damage, the prosecution has to show that he did it either intentionally or through reckless 
behaviour (8, 144–145).

Besides being biased and unfair, sexist language may be inexact and ambiguous: 
No one who is a partial UK citizen can be deported to another country (though he may be extradited to face trial for crimes 

committed abroad) (Ib., 173).
It is not clear if the above refers to men only since they are so «vicious», or whether women will be deported too.
The question arises how to avoid the problem and to use the language which is inclusive, not offensive, and accurate. This ques-

tion is asked by those who compile documents, present their clients, and deal with interpreting and translating.
The general recommendation may be as follows: be careful when addressing groups or talking about others, use language that 

would not make any person feel excluded, diminished or devalued [7, p. 4]. In other words:
Linguistically the problem of using the language which is politically correct instead of incorrect and offensive may be solved 

with the help of transforming the sentence.
In may be done by avoiding the usage of the pronoun in the masculine singular: 
• To take the doer of the action out with the help of transforming the sentence from the Active Voice into the Passive one:
An employee must fi le his application for leave within ten days. –
An application for leave must be fi led by an employee within ten days. 
• Antecedent and the following pronoun may be used in the Plural:
Foreign persons are subject to U.S. tax only on their income from sources within the United States (6, 27). 
• The pronoun may be replaced by a neutral synonym (a noun without a gender indicator) or the noun may be repeated:
 A lawful permanent resident, known colloquially as a «green card» holder, is an individual entitled to remain permanently in 

the U.S. in accordance with the immigration laws (6, 20).
The right of a shareholder to inspect books and records … is considerably narrower. A shareholder of course has a fi nancial in-

terest in the corporation, and the common law recognizes a right to inspect books and records to protect this interest (5, 375–376).
In the second example the indefi nite article and the demonstrative pronoun are used instead of which possessive pronoun his 

would have been used in the past. 
On the other hand, repetition of the noun may make the speech artifi cial, not English and irk the reader [5, p. 201].
• Instead of he and its derivatives pronouns you and its derivatives, pronouns who, that, as well as pronouns with the component 

one which do not have the gender indicator may be used:
A controlled taxpayer means any one of two or more taxpayers owned or controlled directly or indirectly by the same interests, 

and includes the taxpayer that owns or controls the other taxpayers (6, 61).
Everyone must take responsibility for his action → responsibility for one’s actions. 
In some publications alternative usage may be met: he or she, he/she, his/her, (wo)man, and even the ersatz pronoun s/he, which 

may irritate the reader [8, p. 214] and is sometimes considered to be long, awkward and boring, [6, pp. 8–9; 8, p. 214]:
The taxpayer, however, must accept any tax disadvantages of the corporate form if he or she has elected to choоse that form 

(5, 99).
The best solution seems to be the elimination of this pronoun and its derivatives. 
Besides exclusion of pronoun he in generic meaning, it is not recommended to use words and phrases with -man component. 

They are replaced with neutral synonyms:
chairman → chairperson, coordinator, presiding offi cer, chairing person
congressman → congressperson
doorman → doorkeeper
manpower → personnel, staff
policeman → police offi cer
salesman → sales agent, sales representative
watchman → guard
Even such nouns as steward and stewardess with sex markers are replaced with gender-neutral synonym fl ight attendant; busi-

nessman turns into businessperson or businesswoman – one more «sexist term» which is used when gender indicator is important 
for expressing the meaning as it is in the example that follows:

The company specializes in clothes for businesswomen (8, p. 216).
However, exclusion of the gender indicator should not become absurd, and a newspaper joke brightly illustrates this: 
A man, preparing a cocktail for his wife, asks, «Would you like a womanhatten, dear?» [1, p.138]. 
It is recommended to exclude unnecessary attributes which denote the gender of the person holding some position, like:
female judge → judge
woman attorney → attorney
Even such words as executrix, testatrix should be excluded as some researchers think that they have a vividly expressed conno-

tative component that such positions are not typical for women [9, p. 686]. It is also recommended to avoid words with connotations 
of youth (girl), decorum (lady), or informality (gal) [9, p. 688].

Women are addressed the way they themselves prefer: 
Miss, Ms., Mrs.
In professional communication formal titles prevail over social ones: 
Mrs. Brown → Justice Brown.
Letters are addressed to both sexes if the gender of the addressee is not known:
Dear Sir →Dear Sir or Madam →Dear Members of Board, etc. or: To the Director of Sales Department; Re: Sales Department.
There are such cases when, from foreigners’ point of view, there is no accord of the grammatical category of number between 

the preceding noun and the following pronoun, but such cases are quite popular and numerous in modern English:
Your boss, on their part, wants to know that you will represent them the same way that they would represent themselves in that 

situation (7).
Unfortunately, students do not know about politically correct language in present day English or think that it is not so important 

to focus attention on it. As a rule, they write and translate like that:
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Every employer has his own stereotypes and associations (an excerpt from a student’s written translation task).
Conclusion. There are at least four good reasons to avoid the politically incorrect language: «fairness, clarity, precision, and 

reader reaction» [9, p. 682]. Language should be free from any bias or prejudice whether it is based on race, social status, religion, 
or gender. Those people, who deal with English, should take this principle into consideration. The above may seem insignifi cant 
or even funny to speakers of Russian or Ukrainian, the languages with a developed gender category, but those who use English for 
formal communication with foreign partners – writing letters and documents, translating formal papers, drafting contracts and laws 
– should be aware of political correctness as one of the main requirements to the language in the era of democracy, equal rights, 
and freedom. Language should express ideas clearly, precisely, and laconically. It should be free from prejudice in respect to any 
social group united on the basis of race, religion, ethnical features, age, material status, sexual preferences, gender, etc. Language 
is powerful. The way we call ourselves or others imposes power and responsibility. 

So, the language should not violate anybody’s rights [5, p. 199], and Language teachers happen to be at the frontline of the 
movement to eradicate the linguistic unfairness of the English language [11, p. 199].
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THE MOODLE PLATFORM IN HIGHER EDUCATION 

The present paper aims to discuss the use of the Moodle platform as an effective teaching tool implemented to deliver 
information concerning a particular course, to provide knowledge and active learning. Moodle is one of the additional educa-
tional options that higher education institutions might use as a supportive tool within blended learning or as a main didactic 
instrument in distance learning. The author focuses her attention on various advantages of Moodle use (like interactivity, 
accessibility, fl exibility, teachers’ time saving technology, etc.) as well as enumerates problems that teachers may encounter 
in implementing the platform in an effective way. The article presents various activities and modules used in Moodle which 
promote more effi cient learning and stimulate the intellectual capacities of students, for example: communication modules 
(forum, chat, news, journal), delivery modules (assignment, workshop), assessment modules (quiz, questionnaire), collabora-
tion modules (glossary), creation modules (database, book) as well as organisation modules (lesson). 

Key words: the Moodle platform, distance learning, module.

ПЛАТФОРМА MOODLE В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Метою даної статті є представити способи використання платформи Moodle в якості ефективного навчаль-

ного інструменту, який застосовується як джерело інформації щодо конкретного курсу, для забезпечення знань і 
активного навчання. У статті розглянуто різноманітні ресурси і модулі, які сприяють більш ефективному навчан-
ню і стимулюють розумові здібності студентів.

Ключові слова: платформа Moodle, дистанційне навчання, модул.

ПЛАТФОРМА MOODLE В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Целью данной статьи является представить способы использования платформы Moodle в качестве эффектив-

ного учебного инструмента, который используется как источник информации относительно конкретного курса, 
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для обеспечения знаний и активного обучения. В статье рассмотрены различные ресурсы и модули, которые способ-
ствуют более эффективному обучению и стимулируют умственные способности студентов.

Ключевые слова: платформа Moodle, дистационное обучение, модул.

1. Introduction. The purpose of the article is to reveal Moodle*2opportunities in higher education institutions. The Moodle plat-
form is used as an educational software based on a philosophy of collaborative learning, i.e. students seize an opportunity to learn 
together by collaborating, sharing, investigating, analysing, etc. It offers various capabilities like interaction, feedback, discussion 
as well as activities, in particular creation, organization, delivery, communication, collaboration and assessment activities [6; 15].

The Moodle platform was created by Martin Dougiamas, a computer scientist and educator. Hollowell [9] defi nes it as a 
«course management system» (CMS); nonetheless, Moodle is also known as a Learning Management System (LMS) or Virtual 
Learning Environment (VLE). This platform differs from the Content Management System (CMS) allowing the straightforward 
access of students to educational material and interaction implementing various tasks [17]. Moodle is one of the most commonly 
used e-learning platforms which is used in higher education and secondary schools as an effective tool for teaching and learning [6, 
p. 335). According to the Moodle website [14], Moodle is used in 232 countries with 99 millions of users, 205 millions of forum 
posts, 546 millions of quiz questions, etc.

The Moodle platform is an example of Open Source Learning Management System (OS LMS) designed in order to help teach-
ers create online courses as well as modify them according to educators’ needs. This platform is characterised by the ease with 
which the course materials can be created, the ease to manage and technically use it. 

2. Implementation of Moodle: theoretical considerations. The Moodle platform could be implemented as a supportive ele-
ment within blended learning or as a main didactic tool in distance learning. As Larreamendy-Joerns and Leinhardt [12] note, on 
a worldwide scale higher education institutions consider distance learning as a worth attention alternative to traditional, classroom 
instructions. This form of education presupposes application of distance learning electronic media. One of the advantages of dis-
tance learning is its fl exibility, i.e. students have an opportunity to improve their knowledge at their own pace and at a time of their 
own choice, whereas in traditional education students take courses at a scheduled time determined by educational institutions. It 
also allows students to review the information as often as they are in need of it, depending on their interests, needs and skill levels 
[11]. In fact, distance learning might be a preferable form of education for those students who for some reasons encounter diffi cul-
ties in attending traditional classes.

Implementation of Moodle leads to pedagogical innovations as well as creation of new learning materials. The Moodle plat-
form is used to improve the teaching-learning process, i.e.

• to provide students with educational material;
• to enhance learning capacities of students;
• to exchange information and knowledge with educators;
• to connect and build e-learning community by means of forums, chats, video-conferences or other communication tools (in-

teraction with colleagues improves the learning process as well as retention);
• to enable students to learn more independently, which results in having more control over the process of their learning;
• to give an opportunity for effective learning, when students discover some facts, rules or create, e.g. a project, rather than 

passively read or memorise.
What is more, the platform under consideration is characterised by accessibility, fl exibility, interactivity, focus on the student, 

etc. Educators benefi t implementing Moodle for the reason that it is the teachers’ time saving technology, for instance: grading of 
quizzes goes automatically, etc. Also, teachers have an opportunity to check the performance of each student in a particular task, 
i.e. automatic checking and verifi cation of a student’s work. In fact, the Moodle platform allows teachers to register, monitor and 
evaluate students’ activities.

Using Moodle leads to the change of the teacher’s role, from a traditional one to a supporter or facilitator. The main role of an 
educator is to generate a course or subject, integrate an online learning platform in a program as well as to provide clear guidelines 
engaging students in using the Moodle platform as an interactive tool. Teachers should provide students with various materials like 
text documents, scanned images, videos, mp3s, etc. They ought to create websites, different forums, post educational materials, 
assign projects, etc. Via Moodle educators are able to deepen students’ knowledge into the issues discussed during lectures. They 
should support students, interact with them and encourage them to contribute actively enriching the learning environment. Teachers 
are in need to ensure high level of students’ motivation to provide qualitative usage of the platform. 

In point of fact, teachers and students can encounter the following problems in implementing Moodle in an effective way: 
• teachers may feel insecure because of lack of digital skills;
• educators require to modify their courses, i.e. restructure their curriculum changing teaching techniques, developing new 

materials, etc.; 
• teachers are not experienced enough to create an interactive virtual learning environment;
• in a case of large number of students, educators can receive enormous amounts of e-mails which may perhaps discourage 

them;
• teachers might encounter passive participations of students;
• learners have no experience in implementing the Moodle platform;
• students may perceive implementation of e-learning with restrain;
• communication could be one of the most problematic issues, for example, asynchronous communication of students;
• discussions and forums could be rarely used; for example, Jin [10] discussed a general lack of students’ participation in online 

discussions and forums and stressed the need to search for solutions to this problem.
Currently, teachers and students have no previous experience in implementing Moodle. In addition, there is a need for them 

to master Information and Communication Technology (ICT) skills to use Moodle in a teaching/learning context. Teachers still 
consider online learning platforms as being a new education paradigm, but the idea of distance learning is not a new one. Moodle 
is an example of where a great development potential lies, i.e. students could benefi t from the Moodle platform incorporation to the 
educational process. According to a study conducted by Costa, Alvelos and Teixera [6], which was carried out in Portugal, students 
recognize the importance of various functionalities that Moodle offers, but the research results have shown that it is mainly used 
as a repository of materials. Blin and Munro [2] report their fi ndings in the article «Why hasn’t technology disrupted academics’ 
teaching practices? Understanding resistance to change», according to which the Virtual learning environment (VLE) is actually 

* Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment.
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a sustaining technology. In their study, a common interview answer was «I use Moodle mostly as a simple way of getting lecture 
notes, exercise sheets and other information to students» [2, p. 486]. Moreover, examined educators created materials used in the 
platform outside the VLE implementing well known for them technologies such as Word and PowerPoint.

3. Students’ perception of the Moodle platform. One of the Moodle advantages that students may appreciate is availability of 
teaching materials and exercises. If students believe that the Moodle platform is a helpful and effective tool, they would be engaged 
in virtual educational activities. The promotion of a collaborative environment leads to a boost of students’ creativity, idea genera-
tion and self-motivation in particular [7]. Lack of training in using Moodle could lead to negative impression across the students. 
Our task as teachers is to clearly defi ne reasons why students should be engaged in virtual interactivities. We might create a list 
of students’ suggestions concerning how to improve a course. Lack of personal interaction could be the most prominent problem. 
Teachers also ought to avoid creating text-heavy content, in order to prevent students being overwhelmed by substantial amount 
of information. 

4. Practical implementation of Moodle. The Moodle platform possesses a set of functionalities divided in two different 
classes: resources and modules [6]. Resources include instructional materials created in digital formats and then uploaded to the 
platform under consideration, for instance: Web pages, word documents, PowerPoint fi les, fl ash animations, audio and video fi les. 
According to Blin and Munro [2], modules are components which are generated implementing the Moodle platform to provide 
teacher-student interaction towards manipulation and content transformation. The platform proposes a wide range of modules such 
as communication modules (forum, chat, news, journal), delivery modules (assignment, workshop), assessment modules (quiz, 
choice, survey, questionnaire, feedback), collaboration modules (glossary, wikis), creation modules (database, book), organisation 
modules (lesson), etc. In this work we shall discuss only the selected modules, since a full discussion of it would go far beyond the 
bounds of this work.

First we shall focus our attention on communication modules which the Moodle platform provides. Forum is an effective com-
munication module used for asynchronous online discussion that creates an opportunity for students to brainstorm as well as to con-
tribute to their ideas. Thanks to this tool the educator as well as his/her students can post messages communicating with each other 
at any time. First of all, students should subscribe to a forum which results in receiving all new posts by email. In this way learners 
monitor every aspect of an online discussion, even without constantly logging in. Forums allow students to take as much time as 
they need to compose a reply, which is crucial for e.g. shy students. Moodle possesses fi ve basic types of forums, for instance: a 
single simple discussion forum with only one topic to consider; standard forum for general use, in which one or more discussion 
topics could be deliberated; each person posts one discussion wherein each student suggests one discussion; question and answer 
forum, i.e. the teacher or students pose a question at the beginning of a discussion and when students add their own answers, they 
see each other’s replies to this question; standard forum that is displayed in a blog-like format [8]. Educators recommend to add 
forums like «Course news and students propositions» in order to encourage learners to contribute their own ideas. In the process of 
teaching English as a second language we may also generate a vocabulary forum, i.e. students have an opportunity to present new 
words posting pictures, adding defi nitions, synonyms, antonyms and sentences in which the word is used. In forums students learn 
from all their contributions.

The Chat module allows to conduct a real-time synchronous discussion [13] which is quite different from the asynchronous 
forums. Chat is preferably used to give an opportunity for students to communicate within a group discussing a topic or a task given 
by the teacher. Obviously, there is an option to name a chat, according to its purpose, as well as to add its description in an introduc-
tory text with precise instructions concerning the subject of the chat. The Chat module lets one manage and review chat discussions. 
On the calendar, the information appears regarding the day and hour of the next chat session, in this way letting students know the 
schedule. If the teacher does not prefer to choose the option for scheduling chat times, he/she could ignore this and choose from 
other settings, for example, the option for scheduling future chat sessions «Don’t publish any chat times», in which the time is not 
set and students can chat at any time, or «At the same time every day», which presupposes scheduling daily chats at the same time. 
Furthermore, the teacher can select the chat method, for instance: the default method Ajax (with the settings like Refresh user list 
and Disconnects timeout) or Normal method (that includes the settings like Refresh room and Update method).

News module is another communication module to discuss. It is a special forum for making announcements, e.g. the teacher 
may add posts concerning new facts of the week. Generally, he/she can create only one News forum in a course. This special forum 
is automatically placed in the top of the central section. The option such as adding posts or replying to them is only available for 
those teachers/students who have editing rights.

Journal module provides an opportunity for students to make comments relating to a particular topic, for example: their process 
of learning English using the Moodle platform. Unlike non-editable modules in Moodle, this one may be edited by students, i.e. 
during the course students’ refl ections could be edited or refi ned. In Journal module, teachers could give their opinion, but the main 
idea of it is to force students to refl ect on a certain topic stimulating their learning process. 

Let us start our investigation of delivery modules. The purpose of online assignments is to give students an opportunity to sub-
mit their works online. They can upload fi les like Word document, PowerPoint, video clip, etc. The teacher has an opportunity to 
choose the options like unlimited attempts to submit a work, with or without opening or closing date, giving a short time to answer 
the questions, e.g. 30 seconds or not. Online assignments might be graded or not, with or without feedback. Teachers could think 
of implementing non-graded assignments, for example, a short assignment which is helpful in performing a graded test in future. 
In the submission types section, two options are available: 

• online text which allows to save the text automatically with an option to set a word limit using a warning appearing if students 
exceed it. This type of assignment might be implemented when the educator wishes to verify students’ ideas regarding a reading 
assignment;

• fi le submissions which let students upload fi les of any type. The options like a maximum number of fi les submitted per student 
and a maximum size for each fi le could be selected by the teacher [1].

In online assignments, students can also add a note or comment to their teacher when the particular work is submitted. In fact, 
teachers have also various options to give feedback: comment inline (when the text is submitted online, the educator gives feedback 
directly on the student’s work like grading on paper), feedback comments (which allow to make a comment concerning the student’s 
submission and to add a grade), offl ine grading worksheet (the teacher enters grades and adds feedback comments offl ine and then 
re-uploads the sheet), feedback fi les (when marking the teacher has an option to upload fi les with his/her feedback, for instance: a 
completed marking guide, documents with comments, spoken audio feedback, video clip, etc.).

Another delivery module to discuss is a workshop which is a practical tool to assess students’ activities (e.g. projects). By 
means of this activity students can submit their works using an online text tool as well as attachments. In this peer assessment 
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activity, the scoring guide is used which possesses a set of detailed criteria to make judgments concerning the quality of a particu-
lar work. The purpose of the workshop is to force students to read each other’s works like essays or research papers as well as to 
provide peer feedback.

Quiz module is one of the assessment modules used to check the knowledge of our students. This tool allows to create quizzes 
with the following types of questions: multiple choice, true-false and short answer questions [4]. All questions are stored in the 
question bank, which presupposes that teachers can use them again in new quizzes. The educator can design quizzes to allow stu-
dents one, two or even multiple attempts to conduct it. Each attempt to answer a question is automatically marked, and the teacher 
has two options to choose: to give feedback or to show the correct answers for his/her students. The educator also decides whether 
students are going to have automatic feedback on each question or overall at different times during the quiz. In Quiz module, dif-
ferent display methods exist, i.e. the questions and answers can be randomised for each student. Also, the teacher is able to select 
how many questions appear on each page. A label with information could be added at any place between questions. All students’ 
activities are traceable, i.e. teachers have an access to data which makes possible to refl ect on students’ progress (checking time, 
action, etc.); quiz reports are also available. 

The Questionnaire module allows teachers to create a wide range of questions for students in order to get their feedback con-
cerning e.g. a course evaluation or an activity evaluation. The main purpose of this module is to gather data which is possible to 
do by means of various types of questions: check boxes, date box, essay box, text box, dropdown choices, radio buttons, yes/no, 
etc. [16]. There are also available page breaks and labels which are implemented to present an overview of the subsequent set of 
questions in a questionnaire. The teacher decides whether or not students’ responses are anonymous.

Let us concentrate on glossary as one of the collaboration modules. This module allows to create a list of defi nitions, like in a 
dictionary, created by the teacher or students. The purpose of a particular glossary, instructions and background information should 
be provided by the teacher. Entries may be organised in an alphabetical order or in categories with or without a comments page. 
We can give new entries a descriptive name. Any term that is located in the glossary is highlighted in the course thanks to Glossary 
auto-linking fi lter. There is an opportunity to choose the type of the glossary, i.e. main or secondary glossary [4]. Students can have 
one main glossary per course. Furthermore, the teacher may export entries from any secondary glossary to the main one of the 
course. Different display formats are allowed, for instance: entry list, simple dictionary, continuous, FAQ (frequently asked ques-
tions), full with author, full without author, encyclopaedia. Students could generate their own glossary of new or unknown terms, 
for example: in teaching English as a second language, glossary of medical terms, glossary of sport terms, glossary of English 
words of Latin origin; in methodology of teaching English: glossary of methodological terms, glossary of teaching strategies or 
glossary of nursery rhymes effective in teaching kindergarten learners, primary school learners, etc.

Another module to discuss is the Database module, the purpose of which is to build, display and search a bank of records 
concerning a particular topic as well as to share data collection. Record entries include images, documents, fi les, web pages, for 
instance: students and their teacher could create a database of useful web pages for their course. This module gives an opportunity 
for storing and sharing data with all students in a group. It contains multiple fi elds, which are created by the teacher. The educator 
also selects the option how many entries each student should write so as to view other entries. For further details see [4].

Book module is one of the opportunities that the platform offers. According to the Moodle website [3], this module is helpful in 
creating multi-page resources in a book-like format. By means of the book module, we may give our book a name, provide a brief 
description of a course, etc. It is also possible to have main and subchapters as well as number them. In the book’s table of contents, 
titles of chapters appear as links. There is also an option to enable or disable printing of the book. As a matter of fact, this module 
is not interactive, however, we can add useful links to free online books, articles, videos, etc. For instance, we could create a book 
that describes the course adding deadlines and other important information for the students.

The Lesson module provides an opportunity to present to students a number of HTML pages of lesson content or questions 
(graded or not). Generally, each page ends with a question and several possible answers. If students choose the right answer, they 
progress to the next page, if not they are redirected to a previous page in the lesson. The module under consideration possesses two 
basic Lesson page types, i.e. question pages and content pages as well as a few advanced navigational pages. This option helps 
students practice material as well as to master it. See [4] for further discussion of this issue.

Thus, the Moodle platform offers various tools like resources and modules effective in acquiring knowledge, essential skills 
and competences, promoting interaction among students, providing opportunities for them to share ideas, discuss as well as to col-
laborate in groups. 

5. Conclusions. Moodle is one of the additional educational options that higher institutions and secondary schools might use 
as a supportive tool within blended learning or as a main instrument in distance learning. Coskun and Arslan [5] assume that the 
platform under consideration should be complementary to the teaching process and could not replace it. A teacher’s purpose is to 
create an effective virtual learning environment for active learning by means of different kinds of supervised activities such as quiz-
zes, forums, blogs, chats, online discussion forums, etc. Educators are in need to give clear instructions, guidelines, without it there 
is impossible to build a positive perception towards the use of Moodle. When implementing the Moodle platform a general positive 
pedagogical effect appears. It makes the learning process more traceable, transparent to monitor, control and assess. Moodle sup-
ports and enhances learning as well as provides students with educational material in a non-distracting way, allowing them for an 
autonomous pace of learning. 

There are still various obstacles to be overcome in order to have positive results in implementing Moodle interactive tools. The 
main obstacle is teachers and students’ engagement in the teaching-learning process as well as their positive perception of Moodle 
as an effective learning tool. The course should be logically organised to avoid any disappointments. 
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DIE FARBBEZEICHNUNGEN IN DEN REISEREPORTAGEN 
VON A. ANDERSCH UND IHRE STILISTISCHEN FUNKTIONEN IM TEXT

СOLOR NAMES IN TRAVEL REPORTS BY A. ANDERSСH AND THEIR STYLISTIC FUNCTIONS IN THE 
TEXT

This article is devoted to the study of lexical-semantic group of words denoting color, the investigation of which is based 
on travel reports of a famous German writer Alfred Andersch, the collections of his reports «Wanderungen im Norden» and 
«Hohe Breitengrade» in particular. The focus is on the research of stylistic functions of color names in the text of travel re-
ports, one of the main objectives of which is to truly refl ect the surrounding reality, the description of nature in particular. It 
has also been proved that about half of color names used by the author in the works, is simple adjectives by structure denoting 
such basic colors as «white», «black», «gray», which are achromatic colors; in order to describe the beauty of northern na-
ture the author also applies simple adjectives expressing «blue» and «green». A greet number of color names is complex ad-
jectives by structure expressing both chromatic and achromatic colors. Only a small part is derivative adjectives-color names.

Keywords: color, color terms, color names, epithets, color palette, chromatic colors, achromatic colors, author’s 
individual style

КОЛЬОРОНАЙМЕНУВАННЯ У ПОДОРОЖНІХ РЕПОРТАЖАХ А. АНДЕРША ТА ЇХНІ СТИЛІСТИЧНІ 
ФУНКЦІЇ У ТЕКСТІ

Стаття присвячена вивченню лексико-семантичної групи слів на позначення кольору, яка досліджується на ма-
теріалі подорожніх репортажів відомого німецького письменника Альфреда Андерша, зокрема збірок його репор-
тажів «Wanderungen im Norden» і «Hohe Breitengrade». Основна увага приділяється дослідженню стилістичних 
функцій кольоронайменувань у тексті подорожніх репортажів, одне з основних завдань яких правдиво відображати 
оточуючу дійсність, зокрема, функції опису природи, а також частотності вживання колоронайменувань у даному 
типі тексту.

Ключові слова: колористика, кольороназви, кольоронайменування, епітети, кольорова палітра, хроматичні ко-
льори, ахроматичні кольори, індивідуальний стиль автора

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В ПУТЕВЫХ РЕПОРТАЖАХ А. АНДЕРША И ИХ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУН-
КЦИИ В ТЕКСТЕ

Статья посвящена изучению лексико-семантической группы слов для обозначения цвета, которые исследуется 
на материале путевых репортажей известного немецкого писателя Альфреда Андерша, в частности сборников его 
репортажей «Wanderungen im Norden» и «Hohe Breitengrade». Основное внимание уделяется исследованию стили-
стических функций цветообозначений в тексте путевых репортажей, одна из основных задач которых правдиво 
отобразить окружающую действительность, в частности, функции описания природы, а также частотности 
употребления цветообозначений в даном типе текста.

Ключевые слова: колористика, цветообозначения, эпитеты, цветовая палитра, хроматические цвета, ахрома-
тические цвета, индивидуальный стиль автора.

 
Die Farbe ist ein kompliziertes Naturphänomen, das fast alle Wissenschaftsbereiche erforschen, weil das Farbempfi nden zu den 

wichtigsten Bestandteilen der menschlichen Wahrnehmung und damit des menschlichen Lebens gehört. Die Farben erlauben uns 
Gegenstände und Erscheinungen unserer Umwelt zu erfassen und diese Erfahrungen in unser Weltbild einzuordnen. 

Philologische Studien der Farbbezeichnungen haben eine lange Geschichte (B. Berlin, P. Kay, L. Weißgerber, A. Weshbyzka, 
G. Gipper, S. Kantemir, A. Kuslyk, S. Muljar, T. Pastuschenko u.a.). Einen großen Beitrag zum Erlernen der Farbbezeichnungen 
leisteten die Forscher der semantischen Felder (L. Weißgerber). Das wichtigste Verdienst dieser Herangehensweise besteht darin, 
dass das Paradigma der Farbbezeichnungen zum Modell des semantischen Feldes wurde. Die Theorie der semantischen Felder liegt 
in den Kategorisierungsprinzipien der Farben, ausgearbeitet von Vertretern der deutschen Schule von G. Gipper. 

Auf der modernen Etappe werden die Farbbezeichnungen aus der Sicht ihrer morphologischen und struktursemantischen Ei-
genschaften (J. Iwanowa, T. Kosak, O. Polischtschuk), ihrer Syntagmatik und Paradigmatik (S. Kantemir, T. Wenkel, A. Kuslik), 
ihrer Semantik und Pragmatik im schöngeistigen Text (O. Bogdanowa, S. Muljar, N. Adach), der Psycholinguistik (A. Below, R. 
Frumkina) untersucht. Die Forschung der Farbbezeichnungen der letzten Jahre ist mit zwei wichtigen Herangehensweisen verbun-
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den – mit der kognitiven (O. Dementschuk) und kommunikativ-funktionalen (L. Wlassowa, T. Pastuschenko). Es gibt aber sehr 
wenige Untersuchungen auf dem Bereich der Farbennomination in der deutschen Sprache (T. Kosak, O. Subatsch, L. Kowbasjuk), 
und eben dadurch erklärt sich die Aktualität der vorliegenden Arbeit. 

Das Ziel der Untersuchung besteht darin sowie die Häufi gkeit des Gebrauchs der Farbbezeichnungen als auch ihre stilistische 
Leistung in den Reisereportagen des bekannten deutschen Schriftstellers Alfred Andersch festzustellen. Für die Analyse des Funk-
tionierens der Farbbezeichnungen im Text der Reiseprosa dienen zwei Reportagensammlungen des Schriftstellers: «Wanderungen 
im Norden» und «Hohe Breitengrade», die seine Eindrücke von der Reise in die Nordgebiete Norwegens darstellen.

In der deutschen Sprache gibt es 14 Farbenwörter, die neben der Hauptbedeutung auch Nebenbedeutungen aufweisen, die 
von den kulturellen, historischen oder sozialen Bedingungen abhängig sind. S. Kantemir betont, dass die Farbencharakterisierung 
der Gegenstände und der Wirklichkeitserscheinungen durch das Farbsystem geschildert wird, wo die Adjektive weiß, schwarz, 
rot, blau, grün, grau, braun und gelb den Kern (70,35%) des semantischen Farbfeldes bilden. Dieser Forscher bemerkt eine sehr 
verbreitete Verwendung der Farbadjektive mit den Substantiven, die das Äußere vom Menschen, die Kleidung und die Natur be-
zeichnen. Die acht Farbbilder zählt er zu dem Minilexikon jedes Deutschkenners [2, S. 15]. 

Tabelle 1 veranschaulicht die Häufi gkeit des Gebrauchs der Farbbezeichnungen von Alfred Andersch. Sie treten in den Texten, 
in erster Linie, als Epitheta sowie in der Struktur der Vergleiche und der Metapher auf.

Tabelle 1. Die Häufi gkeit des Gebrauchs der Farbbezeichnungen

Nr. Werk Anzahl der 
Seiten

Gesamtzahl der 
Farbbezeichnungen

Gebrauch der Farbbezeichnungen 
pro Seite

1. «Wanderungen im Norden» 219 427 1,95
2. «Hohe Breitengrade» 201 399 1,98

Gesamtzahl 420 826 1,96

In den analysierten Werken gebraucht der Schriftsteller die Wörter, die eine Grundfarbe ausdrücken, nämlich weiß, schwarz, 
grau, rot, gelb, braun, grün, blau. Die durchgeführte Analyse zeigt, dass diese knapp die Hälfte von allen Farbbezeichnungen 
bilden. Diese Grundfarben sind für die Beschreibungen der Gegenstände, der Natur und der Menschen in den Werken relevant. 
Ihre Anzahl ist unterschiedlich und variiert in jedem Werk. A. Andersch hat seine Lieblingsfarben, die er oft verwendet. Tabelle 2 
veranschaulicht die Häufi gkeit des Gebrauchs vom Schriftsteller der Farbadjektive, die eine Grundfarbe bezeichnen: 

Tabelle 2. Der Gebrauch der Farbbezeichnungen, die eine Grundfarbe bezeichnen

Werk
 Grundfarben

weiß gelb grün blau rot braun grau schwarz
«Wanderungen im Norden» 63 20 17  31 26 12 39 34
«Hohe Breitengrade» 57 16 8 36 16 2 36 48
Gesamtzahl 120 36 25 67 42 14 75 82

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, gebraucht der Autor in seinen Werken am häufi gsten Farbbezeichnung «weiß» (26% aller 
Grundfarben), ihr folgen «schwarz» (17,78%), «grau» (16,26%). Das Grün und Blau kommen immer wieder in den Naturbeschrei-
bungen seiner Reportagen vor. Außer den Grundfarben gebraucht A. Andersch die Farbbezeichnungen, die durch sekundäre Farben 
ausgedrückt werden – rosa, lila, violett, orange, purpurn, golden, silbern, ocker, smaragd, ultramarin, creme, türkis, reseda, ecru. 
Ihre Anzahl ist aber nicht sehr hoch.

In den Werken von A. Andersch treten auch die Epitheta auf, die eigentlich keine Farben sind, sondern nur Farbtönungen. Das 
sind Adjektive hell, dunkel, bunt. 

Hell und dunkel werden in den Texten selbst als Bestimmungen gebraucht, häufi ger aber kommen sie als Teile der Komposita in 
Verbindung mit Farben vor. In solchen Konstruktionen erfüllen sie eine wesentlich andere Funktion: sie nuancieren die Grundfarbe, 
dienen zur Abschwächung oder Intensivierung der Färbung. Im ersten Teil der Komposita fi nden wir in den analysierten Repor-
tagen solche adjektivische Glieder, wie hell-, dunkel-, tief-, klar-, sanft-, dumpf-, blaß-, z.B.: tiefblau, dunkelgrün, dunkelgrau, 
klarbraun sanftgelb, dumpfgrau, hellrot, hellblau, hellgrau, blaßrot.

Es wurde festgestellt, dass die Farbbezeichnungen in den Werken von Andersch ziemlich oft durch Komposita ausgedrückt 
werden. Es sind Komposita vorherrschend, die aus Adjektiv + Adjektiv (Farbbezeichnung + Farbbezeichnung) bestehen, z.B. 
silberweiß, rosarot, weißgelb, graugrün, braungrün, rotviolett, schwarzgrün, violett-grau, rosagelb, blaugrau, graugelb usw. Die 
Komposita, die aus zwei Farbadjektiven gebildet werden, drücken unterschiedliche Farbschattierungen aus. 

Das substantivische Erstglied ist bei vielen Komposita mit folgenden Bezeichnungen verbunden: von Metallen und Mineralien 
(goldgelb, goldbraun, silberweiß, stahlblau, kohlschwarz, schwefelgelb, kobaltblau, Kalkgrau), Tieren (löwengelb, fuchsrot), 
Pfl anzen (lindengrün, sandelholzrot, lavendelblau, algenweiß), Flüssigkeiten (ölgelb, wasserblau, lehmwassergrün, schmelzwas-
sergrau), Naturerscheinungen (eisgrau, feuerrot, himmelblau, schneeweiß, sonnengrau, transparentes Regengrau), Baugegenstän-
den (alabasterweiß, ziegelrot, steinweiß) u.a. Solche Vergleichsbildungen wirken im Kontext bildlich. 

Die dritte Gruppe der Komposita bilden solche, die mit einem Gegenstand aufgrund der Ähnlichkeit der Farbe und mit -farben, 
-farbig gebildet werden. Solche Komposita nennen keine Farbe, sie sind einfache Deutungen darauf: orangenfarben, ockerfarben, 
grell orangenfarbig, bernsteinfarben, seidenfarben, bleifarben, mondmilchfarben, eisschuppenfarbig.

In den Werken von A. Andersch treffen wir auch Komposita mit einer Farbkomponente und Partizip II (braungebrannt, schwarz 
geteert, weiß geschlämmt). Solche Farbbezeichnungen drücken einen Prozess aus, der mit Hilfe von Farbe stattfi ndet. 

Der Autor gebraucht auch mit dem Suffi x –lich, -ig abgeleitete Nomina, z. B.: gelblich, bläulich, rötlich, bräunlich, milchig.
Im Text der Reportagen werden auch die substantivierten Adjektive gebraucht: das Rote, das Gelbliche, das Blau. Zum Bei-

spiel, A. Andersch beschreibt die Leere, die in der Wirklichkeit auf Spitzbergen herrscht: «Baumlos und leer gleiten die Linien und 
Flächen in die leere See. Ungeheure, doch leere Bilder aus Weiß, aus Grau, aus Dunkelrot, aus Moosfarben» [7, s. 37]. 

Alle Forscher, die sich intensiv mit den Farbepitheta befasst haben, betonen, dass diese die zahlreichen Funktionen im Text 
erfüllen können. Die Analyse der Texte zeigte, dass die Farben in den Reisereportagen vor allem eine konkretisierende oder 
präzisierende Funktion haben. Die Farbepitheta werden vom Autor vorwiegend für die Darstellung der Gegenstände oder der 
Menschen gebraucht, damit man sie von den ähnlichen unterscheiden kann. Sie stehen im Dienste der Individualisierung dieser 
Gegenstände, Sachverhalte oder Menschen, der Anschaulichkeit und der Wirkung auf den Leser. In solchen Kontexten verwendet 
der Autor die Farbepitheta, um besonders deutlich den Sinn und die Atmosphäre der Handlung zu schildern, damit sich der Leser 
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alle Einzelheiten vorstellen kann. Die Farbe verhilft zur besseren Vermittlung des Gelesenen, die im Text wichtigen Bilder oder Ge-
schehnisse werden betont, ihre Merkmale dank der Farben veranschaulicht, visuelle Empfi ndung der geschilderten Situation wird 
vertieft. А. Аndersch beschreibt ein Tal auf Vesterålen-Inseln: «Das Sassen-Tal ist ein breites Urstrom-Tal, ganz fl ach, ockerfarben 
und dunkelbraun, von einem Gefl echt aus Bächen, … silbern durchzogen» [7, s. 187]. Auf den nächsten Seiten konkretisiert er das 
Gesehene: «…das Sassen-Tal draußen ist ockerrot oder dunkelbraun, und die Hochfl ächen um die Canyons sind grau» [7, s. 189].

Mit Hilfe der Farbepitheta entstehen verschiedene Bilder: Naturbilder, Porträts, Raumbilder, Stadtbilder. Sie haben oft symbo-
lische Bedeutung, können auch uns dazu anregen, ein vergessenes Ereignis in Gedanken zu malen und darzustellen.

Die Epitheta der Farbe erfüllen die naturbeschreibende Funktion. Man verbindet hier oft verschiedene Farben oder nur eine. 
Sie verhelfen da zur Wahrnehmung eines farbigen Bildes der Natur. Die wahrheitsgetreuen, stimmungsvollen Naturbeschreibungen 
spielen in den Reisereportagen sehr wichtige Rolle. Die Reisebilder von Alfred Andersch zeichnen sich immer durch eine breite 
Farbenpalette aus, das Buch «Die hohen Breitengrade» ist ein Beweis dafür. In dieser Reportagensammlung beschreibt der Autor 
seine Reise nach Norwegen und auf die Insel Spitzbergen, woher er begeistert von der strengen Schönheit des hohen Nordens zu-
rückgekehrt ist. Den Leser beeindruckt die breite Farbenpalette, die der Schriftsteller zur Darstellung der Schönheit dieses Landes 
benutzt. So hat A. Andersch mit einem Satz die Farbenwelt des Nordens dargestellt, als er den ersten Blick auf das Land geworfen 
hat: «…so setzt sich mir die Welt hier aus folgenden Farbfl ecken zusammen: hellblau, gelbgrün, dunkelblau (der Himmel!), schie-
ferblau (das Meer!), plötzlich ein Purpur, ein schnelles Weiß» [7, s. 68].

Die Farbepitheta bezeichnen in erster Linie verschiedene Schattierungen von zwei wichtigsten Bestandteilen einer nördlichen 
Landschaft: der See und des Himmels. Da verwendet der Autor eine breite Palette von Grau, Blau, Weiß, Grün sowie von ihren 
Schattierungen. Als der Schriftsteller zum ersten Mal die Wasserfl äche von oben aus dem Fenster des Flugzeuges DC 7 gesehen hat, 
strahlte sie in verschiedenen Farben: «Unter der Wasseroberfl äche, die durchsichtig ist, setzen sie weitere Ringe an: zuerst einen 
hellgrünen, dann einen dunkelblauen, dann einen lehmgelben. Der Ozean, der sie umgibt, ist schimmernd olivgrau» [7, s.14]. An 
einem anderen Tag spielte das Wasser «in allen Tönungen zwischen seidigem Oliv und reinem Gold» [7, s.127]. Die Textanalyse hat 
folgende Epitheta zur Bezeichnung von der See und des Himmels festgestellt, die im Text am öftesten vorkommen:

der Himmel: grau, weiß, mattblau, hellblau, blau, graublau; 
das Meer: blau, grau, graugrün, bläulich, hellgrün, golden, obwohl es auch granitgrau, schildpattfarben, schieferblau, schie-

fergrau sein kann. Die anderen Wasserfl ächen charakterisieren die Farbadjektive türkisgrün (Wasserarm), grün (Fluss), silbern 
(Seen).

Und der dritte Bestandteil dieser Landschaft sind die Berge, Felsen, Gletscher, die Küste: braun, grau, purpurn, gelblich, 
schwefelgelb, graugelb, sandgelb, weiß. Das Gebirge in dieser Gegend ist sehr mannigfaltig gefärbt: «Die Gebirge sind schie-
ferblau» [7, s.12]; «die dunkelrot-violetten Berge»; «Hohe erodierte Wände aus Basaltgeröll, die tatsächlich purpurn neben den 
blauen Bergen des Urgesteins…stehen» [7, s.79], «der roten Berge» [7, s. 83] (dabei bemerkt der Autor, dass für das Rot der Berge 
am Ostufer der Bockbucht die Sprache kein Wort besitzt [7, s. 80]); «Um den sandgelben Berg Heclaheken» [7, s. 115]; wenn die 
Sonne die Berge bestreicht, können sie «die Farbe von Elefantenhaut annehmen, grau, mit einem Strich ins Blonde. Aber in jeder 
anderen Beleuchtung wirken ihre Wände schwarz» [7, s.136]; die Fjorden sind entweder schwarz [7, s. 12] oder blau [7, S.13], oder 
«unbewegt, dunkel, olivgrau» [7, s. 49].

Die Insel Spitzbergen, die sich nicht weit vom Nordpol befi ndet, wird von den Norwegen Svalbard («das kalte Land») genannt. 
Hier gibt es aber eine der größten Brutkolonien im Nordatlantik. Es sind hier so viele Vögel, dass wenn sie auffl iegen, verdunkeln 
sie die Sonne [vergl. 7, s. 59]. Eben den Vögeln schenkt der Schriftsteller seine Aufmerksamkeit am meisten. In den Senken der 
Smeerenburg-Ebene sind die Silbermöwen zu sehen, «grau auf rosa Beinen» [7, s. 63]; im Himmel gleitet ein Eissturmvögel: «er 
gleitet, er segelt, er kurvt, dicht über den Wellen, ein halsloser Keil, rauchgrau, die Flügel mit hellen Flecken am Grunde der nach 
hinten geklappten Handschwingen» [7, s. 34]; hier hausen auch Schwalbenmöwen («ein schnelles Weiß, …ein weißer Stern. Mit 
ihren schlanken Schwingen und ihrem gegabelten Schwanz, von unten alles in reinstem Weiß um einen schwarzen Körper, sieht sie 
wirklich wie ein Stern aus») [7, s. 68–69], Bürgermeister-Möwen, «die Geier der Arktis» [7, s. 173], Meerstrandläufer («dunkel-
grau auf dunkelgrauem Ton-Ufer» [7, s. 78]), Alke («schwarze Vögel») [7, s. 91]. «Іn Wörtern wie Krabbentaucher oder Gryllteiste 
lebt die Essenz des Nordens» [7, s. 128], vielleicht weil sie das Wasser neben dem Eis «zu etwas Lebendigem, zu einem dunklen 
Paradies» machten [7, s. 129]. Sie kann man an weißen Rauten auf ihren Flügeln erkennen. Die Vögel charakterisieren also solche 
Farbbezeichnungen wie weiß, schwarz, grau, rauchgrau, dunkelgrau, die Bezeichnungen der achromatischen Farben sind, sowie 
auch hellbraun, dunkelbraun, gelbgrün, helles Moosgrün, rahmfarben, rosa, orangenfarben, die Bezeichnungen der chromatischen 
Farben sind. Die grellen Farben rahmfarben, rosa, orangenfarben, helles Moosgrün benutzt der Schriftsteller, um die Schnäbel, 
Beine und Brüste darzustellen, z.B. «mit schwarzem Bauch und weißen Flügeln, mit weißem Kopf und schwarzem Scheitel, der in 
einem Nacken aus hellem Moosgrün endet, mit rahmfarbener Brust» [7, s. 67–68]. 

Die Natur hat sich um die Erhaltung ihrer Populationen gekümmert, die Farbenpalette des Gefi eders der meisten Vögel, ihres 
Nachwuchses, der gleich aus den Eiern gepellt ist («Sie sind Büschel aus einer grauen Wildfarbe. Nur ihre Köpfe sind weiß, weiß 
zu ihren dunkelgrauen Schnäbeln» [7, s. 69]), selbst die der Eier in den Nestern stimmt mit der Farbenpalette der hiesigen Land-
schaften überein: mit den Felsen, mit der Küste und der ganzen Insel: «Das Gelege besteht aus drei Eiern, die genauso gelbgrün 
sind wie die ganze Insel an diesem Sonnentag» [7, s. 67]. 

Wenn die Pfl anzenwelt von Spitzbergen sehr mannigfaltig ist, ist ihre Fauna und folglich die Farbenpalette zur Darstellung 
der Säugetiere sehr spärlich. In den Beschreibungen überwiegen die achromatischen Farbbezeichnungen «schwarz» (die Robben, 
die Augen von ihren Jungtieren, der Kopf der Sattelrobbe), «weiß» (die Jungtiere der Sattelrobben), «grau» (der Polarfüchse), 
«schieferschwarz» (die Schnauzen von Eisbären) und die Farbbezeichnungen – Bezeichnungen der chromatischen Farben, vorwie-
gend «gelb» mit seinen Schattierungen «gelblich», «gelbweiß», «gelblichweiß», «bräunlich», die A. Andersch zur Darstellung des 
Eisbären und der Sattelrobbe, der Stoßzähne des Walrosses, eines «Ungeheuers mit der Seele eines Dandys» [7, s. 152] benutzt.

Die Verbindungen von verschiedenen Farben üben einen emotionellen Einfl uss auf den Leser und er kann den Text mit seinen 
Sinnesempfi ndungen wahrnehmen. Die Landschaft, die Jahreszeiten, das Wetter enthalten unbedingt in den Texten eine Farbe, d.h. 
man erteilt zum Bild zusätzliche Information, die das Gesagte veranschaulicht: «Jedenfalls steht ein grauer, kalter, windstiller Tag 
unter einer Wolkendecke über dem Beiboot der «Havella»» [7, s. 49]. Es gibt sozusagen «klassische» Naturschilderungen, in denen 
die stehenden Farbepitheta «grün» und «blau» die wichtigste Rolle spielen: «Der arktische Sommer stand über ihr, windstill und 
blau» [7, s.134]. Die stimmungsvollen Naturbeschreibungen erwecken das wahre Naturgefühl und die Begeisterung des Lesers. 
Der Autor beschränkt sich nicht nur auf bloße Beschreibung der Wirklichkeit, sondern versucht, diese künstlerisch wiederzugeben. 

In den Reportagen werden die Eigenschaften der Menschen in Farben geschildert. Die Modellierung der Porträts ist eine 
zentrale Funktion der Farbepitheta und ihre gravierende Gebrauchsweise. Im Porträt eines Menschen spielen die Farbepitheta eine 
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besonders wichtige Rolle. Dadurch werden Augen, Haare, Wangen, Gesicht u.a. individualisiert. Die Porträts bei A. Andersch sind 
immer lakonisch und enthalten mindestens eine Farbbezeichnung: «Haakon Godtlibsen ist schon über Fünfzig hinaus, hat ein 
rundes, helles Gesicht unter blonden Haaren, blaue Augen und eine stumpfe Nase» [7, s. 43]. Das Äußere eines Menschen und 
seine Kleidung bilden oft das gesamte Porträt der Protagonisten. Die Farben in solchen Beschreibungen haben einen konkretisie-
renden Charakter und stellen das Gesamtbild der handelnden Personen zusammen.

Die Farbepitheta werden auch zum Zweck der Personencharakterisierung gebraucht. Sie üben auch eine bewertende Funk-
tion aus. Die Autoren bewerten oft die Taten, das Verhalten der handelnden Personen oder auch ihre Charakterzüge. Dabei drücken 
die Farben die Einstellung des Autors zum Menschen aus: «Moravia ist streng, während Pasolini scharf ist, ein scharfer böser 
Junge mit einem kleinen braunen Gesicht hinter einer schwarzen Hornbrille, ein junger Uhu, ein nächtlicher Raubvogel, in allen 
Künsten des Erschreckens geübt» [8, s. 75].

Die Farben werden in den Reportagen zu einem der wichtigsten lexikalisch-stilistischen Mittel der Textstruktur. Die Farbbe-
zeichnungen haben nicht nur der Schaffung der bildlichen Landschaftsbeschreibungen beigetragen; der Schriftsteller hat sie auch 
als Mittel zum Ausdruck seiner Emotionen, seiner Faszination von der Schönheit der nördlichen Natur. Deshalb funktioniert diese 
Lexik, in erster Linie, als Epitheta sowie in der Struktur der Vergleiche und der Metapher. Die Anhäufungen von Farben in den 
Reisereportagen lässt ein anschauliches Bild entstehen, das zur künstlerischen Darstellung eines Themas dient.
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PARTICULARITES LINGUISTIQUES ET PRAGMATIQUES 
DES NOTICES FRANÇAISES D’UTILISATION D’UN MEDICAMENT

In the article are considered linguistic and pragmatic features of French instructions for use of drugs, which due to 
modern linguistic studies focus on the integrated research of linguistic phenomena in the interaction of their structural, 
semantic, communicative and pragmatic aspects. This theme needs to develop approaches for translation of professional texts.

The aim of this work is to study advanced experience of domestic and foreign experts concerning linguistic and pragmatic 
characteristics of different types of texts (descriptive, informative and prescriptive), so are pharmaceutical instructions and 
inserts for medicines.

Analyzing the theoretical basis of the proposed issue, employing the works of domestic and foreign scientists, we grounded 
directions of research and vectors teaching of this topic.

Results of the study text space pharmaceutical discourse based on an analysis of French pharmaceutical inserts with 
instructions and use of medicines. After the analyses of factual material was formulated some characteristic linguistic and 
pragmatic features of specialized pharmaceutical discourse which should be paid attention in the translation of the French 
text. It’s described in detail the impact of lexical and grammatical features to achieve pragmatic effect of the text of French 
instructions for use of drugs.

Keywords: pharmaceutical discourse, French instructions for use of drugs, structural features, grammatical features, 
pragmatic effect.

ЛІНГВО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКИХ ІНСТРУКЦІЙ ДО ВЖИВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ 
ПРЕПАРАТІВ

У пропонованій статті розглядаються лінгвістичні особливості французьких інструкцій до вживання лікарських 
препаратів. Представлено аналіз теоретичних поглядів різних науковців щодо їх структури, лінгвістичних та праг-
матичних характеристик описових, апелятивних. наказових та інформативних текстів, до яких відносяться фарма-
цевтичні інструкції та вкладиші до медичних препаратів. Докладно описується вплив лексико-граматичних особли-
востей на досягнення прагматичного ефекту текстів французьких інструкцій до вживання лікарських препаратів. 

Ключові слова: фармацевтичний дискурс, французькі інструкції до вживання лікарських препаратів, структур-
ні особливості, комунікативні та прагматичні функції описових, наказових, інформативних текстів, граматичні 
особливості, прагматичний ефект.

ЛИНГВО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКИХ ИНСТРУКЦИЙ К УПОТРЕБЛЕНИЮ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

В предлагаемой статье рассматриваются лингвистические и прагматические особенности французских ин-
струкций лекарственных препаратов. Представляется анализ теоретических работ различных ученых по струк-
турным, лингвистическим и прагматическим характеристикам описательных, информационных текстов, к кото-
рым относятся фармацевтические инструкции и вкладыши к лекарственным препаратам. Подробно описывается 
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влияние лексико-грамматических особенностей на достижение прагматического эффекта текстов французских 
инструкций лекарственных препаратов.

Ключевые слова: фармацевтический дискурс, французские инструкции лекарственных препаратов, структур-
ные особенности, коммуникативные и прагматические функции, жанры текстов, грамматические особенности, 
прагматический эффект.

Présentation du problème scientifi que et de son importance. Divers scientifi ques et spécialistes étudiant le discours pharma-
ceutique prêtent leur attention à l’analyse des caractéristiques et particularités des textes explicatifs et injonctifs (objet de la prag-
matique) et leur spécifi cité de genre : G.P. Bourova, L.M. Nossova ont étudié les aspects différents du discours pharmaceutique, 
la composition et la structure des instructions et notices françaises d’utilisation d’un médicament. N.Y. Antonova, A.V. Botsman 
ont fait des recherches sur leur précision communicative et pragmatique. K.S. Makéev a délimité les genres des textes pharmaceu-
tiques et médicaux fréquemment traduits en ukrainien. Mais pour les traducteurs du français en ukrainien de ce type de texte il y 
a beaucoup de questions liées aux approches de la traduction professionnelle des textes à aborder. Dans les programmes universi-
taires la formation des étudiants philologues orientée vers la traduction professionnelle de ce type de textes exige la nécessité de la 
recherche et l’élaboration ultérieure. Cela justifi e l’intérêt et l’actualité de notre étude.

L’objectif du travail vise à établir les particularités linguistiques et pragmatiques des notices françaises d’utilisation d’un 
médicament en faisant la recherche sur la spécifi cité structurelle, sur les particularités pragmatiques, lexicales et grammaticales des 
textes français. 

Différents approches de la défi nition du concept étudié. Selon la défi nition de l’Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé la notice d’utilisation d’un médicament est un annexe d’autorisation de la mise sur le marché comportant 
des informations notamment sur les indications, contre-indications thérapeutiques, modalités d’utilisation et les effets indésirables 
d’un médicament. Ces informations sont insérées dans l’emballage contenant le médicament. Cette information est plus particuliè-
rement destinée au patient [5].

L.M. Nossova distingue les fonctions communicatives et pragmatiques principales des notices pharmaceutiques:
• celle informative qui consiste à informer les lecteurs sur le contenu inconnu pour eux,
• celle descriptive c’est la fonction de la description des caractéristiques pharmaceutiques des médicaments et de leurs formes 

galéniques,
• celle prescriptive ou injonctive liée au commandement portant sur l’utilisation des médicaments, leur posologie,
• celle régulatrice qui sert à contrôler le comportement du destinataire relatif aux indications dans la notice et à mettre en garde 

des consommateurs contre des effets indésirables [3, p. 134].
En analysant les particularités structurales des notices françaises de médicament et leur structure interne on constate que ce type 

de textes écrits appartient aux textes injonctifs ou prescriptifs qui proposent une action ou donnent des instructions au destinataire. 
Ce type de textes regroupe les notices de médicament aussi bien que les modes d’emploi, les instructions, les recettes de cuisine, les 
règles et règlements. Ils se caractérisent par la concision et précision, par l’impact pragmatique sur le destinataire, par l’attraction de 
l’attention du consommateur, par le renforcement de son intérêt et par la compréhension du contenu informatif du texte [2, p.13-18]. 

Ces particularités des textes au petit format sont en liaison indissociable avec la concision communicative et la saturation 
informative. Leurs structure et planifi cation globale prévoient la mise en page strictement défi nie et l’usage spécifi que des éléments 
reconnaissables ce qui facilite et accélère la recherche de l’information pertinente par le destinataire et infl ue positivement sur la 
précision communicative de ces textes [3]. 

La composition structurale des notices médicamenteuses réglée par les normes conventionnelles comporte des rubriques obli-
gatoires: nom de médicament; classe pharmaceutique et thérapeutique; indications thérapeutiques; liste complète des substances 
actives et des excipients; mode d’utilisation et voie(s) d’administration; contre-indications; précautions d’emploi, fréquence d’ad-
ministration et durée du traitement; mises en garde spéciales(interactions avec d’autres médicaments, avec les aliments et les 
boissons, avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives); symptômes et instructions en cas de surdosage; date de 
péremption; conditions de conservation; forme pharmaceutique et contenu; nom et adresse du titulaire d’autorisation; date d’appro-
bation de la notice; statut légal de délivrance; informations réservées aux professionnels de santé.

La précision communicative des notices médicamenteuses est défi nie aussi par l’utilisation d’une série de signes 
extralinguistiques accomplissant de différentes fonctions dans des textes injonctifs: chiffres, symboles mathématiques, schémas et 
tableaux aident à compresser le texte et à cumuler l’information; chiffres et dessins expliquent le contenu cognitif; chiffres, police 
de caractères, couleurs appelés signes attractifs servent à attirer l’attention du lecteur; couleur de la police de caractères joue le rôle 
des signes de manipulation [3, p. 134].

Ces signes ont l’objectif complémentaire de faciliter et de rendre confortable la lecture et la compréhension des textes des 
notices de médicament. 

En résumant la composition structurale des textes des notices de médicament, il est à noter que les instructions ont un grand 
potentiel pragmatique grâce aux fonctions qu’ils accomplissent dans ces textes dont les fonctions dominantes sont celles informative 
et régulatrice ayant l’objectif principale de faciliter la perception et la compréhension du texte. Cette structure permet aussi de 
s’orienter facilement dans tout ensemble de l’instruction et de repérer vite l’information pertinente.

Impact des particularités grammaticales sur l’effet pragmatique des notices de médicament françaises. Quant à la 
spécifi cité grammaticale des textes pharmaceutiques il est à noter qu’elle englobe en premier lieu les moyens morphologiques. 
Sauf leurs fonctions essentielles linguistiques (liens entre les mots constitutifs de la phrase, formation des mots) elles favorisent la 
perception adéquate du texte par le récipient, alors la production de l’effet pragmatique correspondant.

En ce qui concerne les particularités morphologiques des notices de médicament, on va analyser les catégories grammaticales 
essentielles, défi nir leurs fonctions et le but permettant leur fonctionnement dans ce type de textes qui sont à la base de notre analyse.

Les instructions françaises abondent en 3 sortes d’articles : défi ni, indéfi ni et partitif. Mais la majorité écrasante appartient aux 
articles défi nis puisqu’il s’agit des notions connues et générales. Donc, l’article défi ni est utilisé :

• pour désigner la notion connue ou caractérisée par le contexte ou par la situation: Le «pied d’athlète» (Tinea pedis) apparaît 
uniquement sur le pied (généralement les deux, mais pas toujours), et souvent entre les orteils (1).

• pour désigner la notion à la valeur généralisante: L’infection peut avancer entre les jambes, jusqu’aux fesses, voire même 
l’estomac (1).
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L’article indéfi ni est utilisé dans les instructions et notices de médicament pour:
• extraire un élément d’un ensemble: Lamisil est une crème destinée à une application cutanée (sur la peau). Lamisil crème est 

un antifongique qui agit en tuant les champignons responsables de problèmes de peau (1). 
• pour marquer une chose ou un phénomène indéterminé à la valeur de n’importe quel: Si vous prenez ou avez pris récemment 

un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien (1). 
• marquer la valeur de l’adjectif numéral: Appliquez une fois par jour, pendant une semaine (1). 
Comme les autres déterminants indéfi nis, l’article partitif extrait une partie d’un ensemble. Mais avec l’article partitif cet 

ensemble est indénombrable. Dans les notices de médicament françaises il est employé pour marquer une matière en insistant sur 
sa quantité indéterminée extraite d’un tout, d’un ensemble, d’une masse: Lamisil crème contient de l’alcool cétylique et stéarylique. 
N’utilisez pas de médicaments contenant de la substance active en cas de problèmes respiratoires ou diffi cultés de déglutition (1).

Le nom est un moyen de nomination c’est pourquoi dans les notices de médicament il est présenté en général par les unités 
terminologiques désignant:

• les matières, les substances, les combinaisons chimiques: chlorhydrate de terbinafi ne, hydroxyde de sodium, alcool ben-
zylique, monostéarate de sorbitane, cétylpalmitate, alcool cétylique, alcool stéarylique, monostéarylpolysorbitane, isopropylmy-
ristate, eau purifi ée;

• les maladies: maladies fongiques (champignons), dépression, Pityriasis versicolor;
• les effets indésirables: exfoliation de la peau, problèmes respiratoires, diffi cultés de déglutition, gonfl ement du visage, des 

lèvres, de la langue, de la gorge, démangeaisons cutanées sévères, vésicules ou ulcères purulents, peau sèche, eczéma, irritation 
oculaire (1).

Le pronom en opposition avec le substantif ne nomme pas directement l’objet mais l’indique dans le texte. Lors de l’analyse 
des textes français des notices de médicaments on a constaté le fonctionnement des catégories de pronoms suivants:

– les pronoms personnels sont à leur tour subdivisés en 2 groupes:
– les pronoms personnels conjoints (atones): Appliquez ensuite Lamisil crème en fi ne couche sur cette zone et celle qui l’en-

toure. Lavez-les fréquemment (1). 
– les pronoms personnels indépendants (toniques) qui sont rares dans les textes français des notices de mé-

dicaments. Ce phénomène s’explique par la tendance à la dépersonnalisation et à la distanciation de l’auteur 
par rapport à ses propos [2, p. 27–29].

Pourtant les notices de médicament sont caractérisées par l’emploi du pronom vous en s’adressant au lecteur: Si vous traitez une 
zone située dans un pli, vous pouvez la couvrir d’une bande de gaze, tout particulièrement la nuit (1).

Le pronom il s’emploie dans les constructions non personnelles : Il est déconseillé d’utiliser Lamisil crème pendant la gros-
sesse, sauf si absolument nécessaire. Il est toutefois important d’utiliser la crème à intervalles réguliers : une application man-
quante peut réactiver l’infection (1).

On recourt aussi à l’utilisation des pronoms adverbiaux en et y: Si vous prenez un autre médicament, y compris un médicament 
obtenu sans ordonnance, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien (1). 

Les pronoms possessifs marquent l’appartenance personnelle de l’objet. Leur fonctionnement dans les textes des notices de 
médicament n’est pas fi xé.

Les pronoms démonstratifs sont aussi employés dans les notices de médicament françaises : Ceci pourrait aggraver la situa-
tion, retarder le processus de guérison et propager l’infection. Ceux-ci peuvent provoquer des réactions cutanées locales (par 
exemple dermatite de contact). Appliquez ensuite Lamisil crème en fi ne couche sur cette zone et celle qui l’entoure (1).

Les pronoms relatifs se rencontrent dans les notices de médicament:
− à la forme simple qui, que : Lamisil crème est un antifongique qui agit en tuant les champignons responsables de problèmes 

de peau. Si vous avez utilisé plus de Lamisil crème que vous n’auriez dû, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre 
pharmacien ou le Centre Anti-Poison (070 / 245.245) (1).

− et à la forme composée lequel, laquelle : La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 04/2014 (1).
Les pronoms interrogatifs s’emploient dans les titres des rubriques des notices de médicament qui contiennent les questions: 

Que contient Lamisil crème? COMMENT CONSERVER LAMISIL 1% CREME? (1). 
Les pronoms indéfi nis sont de petite fréquence. Parfois on peut les trouver dans les propositions du type: Les maladies fon-

giques sont très contagieuses : ne partagez pas vos vêtements et votre linge de maison avec quelqu’un d’autre (1).
Quant aux adjectifs, il est à constater que leur quantité n’est pas si grande par comparaison avec les noms et les pronoms. Les 

adjectifs qualifi catifs refl ètent les particularités de l’objet en caractérisant ses indices intérieurs et extérieurs, sa forme, sa couleur, 
sa grandeur etc. Dans les notices de médicament on peut les retrouver généralement pour décrire les effets indésirables ou les symp-
tômes : démangeaisons cutanées sévères, petites cloques, des ulcères purulents, perte des couches superfi cielles de l’épiderme, 
séparation des parties mortes de l’épiderme (1).

Les adjectifs relatifs marquent les relations entre l’objet et autres substances. Ces adjectifs sont caractéristiques pour les textes 
des notices de médicament françaises surtout comme les dérivés des notions médicinales (organes et parties de l’organisme): une 
réaction allergique, problèmes respiratoires, irritation oculaire, ordures ménagères, problème cardiaque, lait maternel (1).

On peut retrouver aussi les adjectifs démonstratifs qui marquent l’objet indéterminé: indiquer pour ce type d’infection, ces 
zones sont plus visibles l’été (1).

Dans les questions employées dans les titres des rubriques des notices de médicament on se sert de l’adjectif interrogatif quel: 
Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Lamisil 1% crème? Quels sont les effets indésirables éventuels (1)?

Le verbe est une des catégories grammaticales essentielle se caractérisant par sa valeur, sa forme grammaticale, ses fonctions 
syntaxiques. Il a 4 modes en français: l’indicatif, l’impératif, le conditionnel, le subjonctif. Tous ses modes sont présentés dans les 
notices de médicament françaises. 

L’indicatif exprime l’état réel des événements qui se font:
– au présent: Certains effets indésirables sont peu fréquents (ils peuvent survenir chez 1 à 100 personnes).
– au passé: Si vous avez utilisé trop de Lamisil crème ou si vous l’avez avalé accidentellement, prenez immédiatement contact 

avec votre médecin.
– au futur: Ces mesures permettront de protéger l’environnement (1).
L’impératif exprime l’action possible dépendant de la volonté de la personne qui parle, donc, il exprime la volonté orientée vers 

le destinataire. La première fonction de l’impératif est l’expression de l’ordre, de la prière, de l’invitation, du conseil: Demandez 
conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Respectez toujours la posologie indiquée par 
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votre médecin. Nettoyez et séchez soigneusement la zone infectée (1). L’action exprimée par l’impératif a le rapport avec le futur 
mais dans sa valeur générale elle a le caractère atemporel. La forme négative de l’impératif marque l’interdiction : N’appliquez pas 
d’autres médicaments sur les zones traitées (1). 

Le conditionnel exprime l’action possible ou désirée qui dépend des circonstances réelles et des hypothèses de celui qui parle: 
Ceci pourrait aggraver la situation, retarder le processus de guérison et propager l’infection. Si vous avez utilisé plus de Lamisil 
crème que vous n’auriez dû, prenez immédiatement contact avec votre médecin (1).

Quand on utilise le subjonctif dans les textes des notices de médicament, on interprète, on apprécie la réalité. C’est donc le 
mode de subjectivité: Continuez le traitement même si l’infection semble aller mieux après quelques jours, afi n qu’elle ne recom-
mence pas et que le traitement soit un succès (1).

En résumant, on constate que l’emploi du présent domine dans les notices françaises car les instructions ont le caractère des-
criptif en raison de simplifi er le message. L’emploi du passé composé exprimant une action achevée au moment où on parle, un 
résultat est occasionnel, il occupe la deuxième position après le présent. Pour marquer un fait ou une action postérieure par rapport 
au moment de l’énonciation on utilise le futur simple qui est classé troisième selon la fréquence d’emploi occasionnel dans les 
instructions médicamenteuses.

Il y a beaucoup de propositions des notices de médicament avec les verbes à la forme active. Pourtant, on ren-
contre dans des textes à analyser les verbes à la forme passive: L’expérience clinique chez les enfants de moins de 12 
ans étant limitée, Lamisil crème n’est pas recommandé aux enfants de moins de 12 ans (1). Certains grammairiens [4, 
p. 123] disent que le passif est lourd, qu’il est préférable d’employer la forme active. C’est souvent vrai à l’oral, mais le passif reste 
très fréquent à l’écrit, notamment dans les textes écrits des notices médicamenteuses.

Une des formes grammaticales caractéristique pour les propositions des notices, des instructions, des modes d’emploi est l’infi -
nitif qui y remplace l’impératif et exprime un ordre, une défense ou un conseil : Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C. Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur la boîte (1). 
L’infi nitif est assez fréquent dans les constructions ayant le prédicat complexe formé à l’aide de l’infi nitif : les infections semblent 
s’améliorer, mais elles peuvent réapparaître.

Le fonctionnement d’une autre forme impersonnelle du verbe, du gérondif, est moins typique pour les textes écrits injonctifs. 
Il accomplie dans la proposition une fonction du complément circonstanciel et caractérise l’action exprimée par le prédicat: En 
signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament (1).

Conclusions et perspectives des recherches ultérieures. En faisant l’analyse des textes des notices de médicament françaises 
on peut faire le bilan suivant: l’étude de certaines catégories grammaticales, parties de discours et leurs formes particulières prouve 
que la notice de médicament française comme genre des textes pharmaceutiques a sa spécifi cité prédéterminée par les particularités 
de genre et les objectifs pragmatiques et communicatifs des textes injonctifs et descriptifs.

Dans les perspectives des recherches ultérieures on prévoit de révéler les moyens de la reproduction des intentions communi-
catives et pragmatiques, les particularités lexico-grammaticales des textes des notices de médicament françaises dans la traduction 
en ukrainien pour constater les méthodes et les transformations de traduction.
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LEXICAL METAPHOR IN TRANSLATION STUDIES 
(BASED ON CURRENT MASS MEDIA MATERIALS)

The article raises an issue of translation of occasional metaphors functioning in modern Ukrainian mass media language into 
English. There has been developed an algorithm of translating fi gures of speech and a model of analysis and translation of occa-
sional metaphors that includes the following stages: 1) identifi cation of the most important components of its meaning: fi gurative 
or indirect component; direct component that makes the foundation of the image; emotional component; pragmatic component; 
ethnic component; 2) identifi cation of the cognitive foundation of the metaphor; 3) analysis of the «transparency» of the image in 
the original language and the means to reproduce it in translation to provide adequate understanding of the fi gurative meaning; 
4) identifi cation of the pragmatic foundation of the metaphor to specify its dominant function; 5) specifi cation of the way of transla-
tion to preserve the dominant component of the meaning and the dominant function of the metaphor. The specifi c way to translate 
an occasional metaphor is loan translation. In the process of translating there were also used lexical-grammatical transformations, 
generalization, concretization and modulation that inevitably caused a partial loss of fi gurative power. Under the circumstances 
the priority was to preserve the dominant function of an occasional metaphor at the expense of secondary ones.
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ЛЕКСИЧНА МЕТАФОРА У ФОКУСІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ СТУДІЙ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ СУЧАС-
НИХ МАС-МЕДІА)

У цій статті піднято актуальне питання українсько-англійського перекладу оказіональної метафори, що функ-
ціонує в сучасній медіа-мові. Вироблено орієнтовний алгоритм перекладу образних засобів та модель аналізу й пере-
кладу оказіональної метафори (масмедійного дискурсу). Характерним способом перекладу оказіональної метафори 
є калькування. У процесі перекладу було використано й лексико-граматичні трансформації, генералізацію, конкре-
тизацію та модуляцію, що спричиняють часткову втрату образності, тому орієнтиром у перекладі оказіональної 
метафори стає відтворення домінантної функції, що виправдовує такі зміни.

Ключові слова: мас-медіа, метафора, оказіональна метафора, модель перекладу метафори, лексико-граматич-
ні трансформації, генералізація, конкретизація, модуляція.

ЛЕКСИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В ФОКУСЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ СТУДИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ СОВ-
РЕМЕННЫХ МАС-МЕДИА)

В этой статье поднят актуальный вопрос украино-английского перевода окказиональной метафоры, которая 
функционирует в современном медиа-языке. Определен ориентировочный алгоритм перевода образных средств, а 
также модель анализа и перевода окказиональной метафоры (масмедийного дискурса). Характерным способом 
перевода окказиональной метафоры является калькирование. В переводе использовались лексико-грамматические 
трансформации, генерализация, конкретизация и модуляция, которые приводят к частичной потере образности, 
поэтому ориентиром в переводе окказиональной метафоры становится передача доминантной функции, что 
оправдывает данные изменения.

Ключевые слова: мас-медиа, метафора, окказиональная метафора, модель перевода метафоры, лексико-грам-
матические трансформации, генерализация, конкретизация, модуляция.

Current translation studies enter up the growing quality of work performed by professional translators. A perfect translation not 
only accurately conveys the contents of the original text but also adequately preserves its cognitive-pragmatic potential.

The beginning of the XXI century marks an active use of the creative potential of the language in the realm of mass media: 
journalists demonstrate free attitude towards words and their power, set new language trends. The leading position among fi gures 
of speech is occupied by metaphor in its widest implication – that is words used in indirect, fi gurative meaning.

The task to prepare Ukrainian texts for the international media-community becomes even more diffi cult because of the neces-
sity to render ethnic cognitive richness. The problem lies not only in different interpretations of the world picture or realia, but in 
the absence of these realia in the target language, determined by different cognitive realms of two ethnic cultures (Ukrainian and 
English). Behind every new meaning of the word there is a complex of cognitive processes: ideas, associations, images that became 
concepts in one language yet didn’t acquire similar meanings or cause different emotions in the other one.

To preserve and restore the pragmatic function in mass media texts is a key task. In conditions of harsh competition a journalist 
uses all available means both to get information and to represent it, as it is his/her responsibility to shape public opinions. A modern 
journalist doesn’t serve ready-made truths: he / she seeks for them together with the recipient of the information, provoking the 
dialogue-like format of texts which is manifested in intertextuality and precedency. It leads to the creation of new colourful im-
ages based on those that already exist, and thus successfully saves lingual means, which is especially relevant in the conditions of 
making the respective texts – when a journalist should be swift to respond to ever changing situations. This way he / she makes the 
recipient to think forward and come to necessary conclusions in the process of intellectual dialogue. Hence action-driven pragmat-
ics acquires a social nature; a journalist should be on guard of the interests of the society, and present the position of the community 
instead of his / her own. A good quality translation is supposed to adequately convey both an illocutionary aim and an intention, 
this way causing the corresponding perlocutionary effect.

All this makes the issue of the metaphors’ translation reasonably relevant. It attracted the attention both of venerable scholars 
and young linguists in translation fi eld. Particularly Y. A. Loboda who outlined the ways to translate metaphors so that to preserve 
their expressive potential [1], and O. A. Yasynetska who developed the concept-language model to translate metaphors [2], and 
others.

Yet we have to admit that occasional metaphor is rarely in the focus of Ukrainian-English translation studies, so there are no 
distinct and consecutive foundations of its translation. 

The purpose of the article is to develop the algorithm to translate fi gures of speech, particularly metaphors, and a model of 
analysis and translation of occasional metaphors (in mass media discourse).

Recent mass media discourse is characterized by an active use of fi gures of speech (including metaphors), is marked by the 
high level of emotionality, the aim to shape a certain attitude and the «commercialization» of political press: a political article is a 
product that must have a bright «wrapping».

Since each type of discourse has different functions, a political metaphor performs a nominative, an evaluative, an image-
creative, and a pragmatic functions. While translating metaphors it is important to try to preserve all the functions, but in case it is 
impossible, the priority should be given to the dominant one in each particular context.

In the translation of universal and most of ethnic metaphors a high level of equivalency and preservation of the whole complex 
of meanings is provided by using the strategy of word for word or loan translation that is also the most typical way to translate 
new mass media metaphors «since it preserves the structural-lexical identity of the original metaphor, conveys its social-cultural, 
expressive and lexical-semantic content, and can be done if the components of a metaphorical neologism have original or borrowed 
equivalents in the target language» [2, р. 4]:

e. g.: Антикризова парасолька, iron. It goes about the prevention of the fi nancial crisis for a defi nite group of individuals at 
the expense of tax-payers..Антикризова парасолька для своїх. Кабмін ощасливив міліціонерів і забудовника коштом плат-
ників податків (Закон і бізнес, № 33, 2009). Anti-crisis umbrella for necessary people. The Cabinet has made the policemen and 
construction-dealers happy at the expense of tax-payers;

«Біло-червона» фракція тріщить по швах, negat. It says about a considerable increase of the membership of the political 
party BYUT (Block of Yuliya Tymoshenko) that was at power in the respective time. Та хоча «біло-червона» фракція і трі-
щить по швах, переполовинити її буде вкрай важко (Закон і бізнес, № 16, 2010). And though the white-red fraction bursts 
in stitches, STITCHES it will be extremely diffi cult to make it half small;

Зяв’язати легітимність суддів КС на гордіїв вузол, iron. It goes about the limitation of the legitimate activities of the 
Constitutional Court judges. Указ спотикання. Президент зав’язав легітимність суддів КС на гордіїв вузол (Закон і бізнес, 
№ 15, 2008). A stumble decree. The President tied a Nodus Gordius of the Constitutional Court judges’ legitimacy.



21Серія «Філологічна». Випуск 64

We use the descriptive translation when «it’s worth explaining an image association», «avoiding word for word translation 
that can be vague and obscure for the recepient» [2, р. 9]:

e. g.: Імунітет від недоторканості, negat. It deals with the deprivation of Kirgizstan’s ex-president of immunity. Іму-
нітет від недоторканості. Екс-президента спробують повернути на батьківщину і покарати за багатоженство. У 
Бішкеку відбулося засідання тимчасового уряду Киргизстану, на якому нинішнє керівництво країни прийняло рішення по-
збавити колишнього главу держави Курманбека Бакієва як влади, так і імунітету (Закон і бізнес, № 18, 2010). Immunity 
against a statesman’s immunity. There will be made an attempt to bring back the ex-president to the motherland nd to punish him 
for polygyny. At the special session of the temporary government of Kirgizstan in Bishkek the current leaders of the country has 
decided to deprive the former head of the state Kurmanbeck Backiyev both of the power and the immunity;

Потяги готові до відпочинку. It goes about the state railroad company’s being ready for transporting people in the summer. 
Потяги готові до відпочинку. А ви? До початку літа «Укрзалізниця» «озброїлася» 6148 вагонами (Україна молода, № 90, 
2008). The trains are ready for summer holidays. And you? By the beginning of the summer the Ukraine’s railroad company has 
acquired 6148 carriages;

Гра у дефіцит, negat. It concerns the imitation of the disclosure of the defi cit situation at the market. Гра у дефіцит (Україна 
молода, № 22, 2010). Defi cit disclosure imitation game.

Half-loan translation with a lexical-semantic transformation a) concretization is used when a meaningful component of an 
occasional metaphor is traced with a specifying purpose [2, р. 9]:

e. g.: Держдума «схудне», iron. It goes about the law project in the Russian Federation according to which the minimum 
membership is supposed to be made smaller. Держдума «схудне», але найвищому керівництву скорочення не загрожує (Закон 
і бізнес, № 6, 2009). The State Duma ‘will shrink’, but there’s nothing to be afraid of for the top authorities;

КТ у мішку, negat. It concerns the Ukrainian market of the cable television. КТ у мішку. $ 150 мільйонами українського 
ринку кабельного ТБ зацікавилися іноземці (Контракти, № 39, 2006). CAbleTv in a sack. $ 150 million at the Ukrainian market 
of the cable TV draws the attention of foreign investors;

Ласий медіа шматок, negat. It goes about the desirable profi t from the mass media. Ласий медіашматок (Без цензури, 
№ 26, 2003). A morsel of the mediacake;

b) generalization is used if «conveying the nontraditional (for the recipient) metaphorical meaning is not of vital necessity» 
[2, р. 9]:

e. g.: Держпереворот «другої свіжості», negat. Here is represented the intention concerning the changes in the state system 
in Turkey. Держпереворот «другої свіжості»: Турецькі власті вчаться демократії, заарештовуючи опозиціонерів (Закон 
і бізнес, № 3, 2009). «Second hand» coup d’état: Turkey’s authorities are learning democracy through arresting the opposition;

Пішла гулять Донеччина, іron. It goes about the actions of the head of the city council. Пішла гулять Донеччина, або 
голова міськради наразі призупинив рішення про деукраїнізацію обласного центру (Україна молода, № 94, 2008). Donetsk 
region gets loose or the head of the city council has frozen the decision concerning the de-Ukrainization of the regional center;

Видушити з себе вівцю, negat. It concerns the attempts of some politicians to create a positive public image 
far from real one, to proclaim populist slogans and give false promises. Видушити з себе вівцю (Дзеркало тижня, 
№ 3, 2005). To bring oneself to wear a mask of a meek lamb;

c) semantic modulation «reveals analogy, adjacency, and also causative-consecutive, characteristic or functional relationships» 
[2, р. 9]:

е. g.: «Рудий» лохотрон, negat. Here is represented the negative attitude of the communists towards the «orange revolution». 
У цій рядовій майданниці, як у краплині роси, відбилася вся сутність всеукраїнського «рудого» лохотрону (Комуніст, № 
79 – 80, 2005). The very essence of the all-Ukrainian ‘rusty fi lm-fl am lottery’ is refl ected in this ordinary Maidan-activist like in 
a dewdrop;

Проголосуйте за помаранчеве на столі, iron. It is an ironic recommendation to include carrots in one’s everyday menu, 
since after the ‘orange revolution’ it is the only vegetable available for ordinary people. Проголосуйте за помаранчеве… на 
столі (Молодь України, № 52, 2007). Vote for orange colors … in the menu;

Газова ломка хімпрому, negat. It concerns the dependence of the chemical industry on the gas-supply. Газова ломка хімп-
рому (Комуніст, № 14, 2009). Gas-abstinence pains of chemical industry.

An occasional (invented by an author, used only in a particular text) metaphor is an extremely complicated informative complex 
that refl ects the conceptual system of the author and consists of a number of components.

Trying to unify various models of translation of fi gures of speech we have developed the following model to analyze and 
translate an occasional metaphor (in mass media discourse):

1. Identifi cation of the most important components of its meaning: a) fi gurative or indirect component; b) direct component that 
makes the foundation of the image; c) emotional component; d) pragmatic component; e) ethnic component.

2. Identifi cation of the cognitive foundation of the metaphor.
3. Analysis of the «transparency» of the image in the original language and the means to reproduce it in translation to provide 

adequate understanding of the fi gurative meaning.
4. Identifi cation of the pragmatic foundation of the metaphor to specify its dominant function. 
5. Specifi cation of the way of translation to preserve the dominant component of the meaning and the dominant function of the 

metaphor (since the complete reproduction of the imagery and the meaning are often impossible).
In the process of translating occasional metaphors we used lexical-grammatical transformations, generalization, concretization 

and modulation that inevitably caused a partial loss of fi gurative power. Under the circumstances the priority was to preserve the 
dominant function of an occasional metaphor at the expense of secondary ones, which, in our opinion, justifi es those transformations.

The perspective of further research is to lexicographically fi x metaphors of the current mass media discourse to represent the 
dialogue of the two cultures and to provide an adequate translation.
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NARRATIVE METHOD IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

The article deals with theoretical principles and main characteristics of narrative method in teaching foreign languages.
Key words: second language acquisition, total physical response, storytelling, narrative method.

НАРАТИВНИЙ МЕТОД У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті висвітлені теоретичні принципи і основні характеристики наративного методу у вивченні іноземних мов.
Ключові слова: набуття другої мови, тотальний фізичний відгук, розповідь історій, наративний метод.

НАРРАТИВНЫЙ МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В статье освещены теоретические принципы и основне характеристики наративного метода в изучении 

иностранных языков.
Ключевые слова: изучение второго языка, метод тотального физического отклика, рассказывание историй, 

нарративный метод.

Narrative methodology is multidisciplinary one that is widely and successfully used in philosophy, psychology, literary theory, 
linguistics, social science. In linguistics, particularly socio-linguistics, researchers have developed understanding of life stories or 
self-narratives out of studying narratives. In perspective of foreign languages teaching the fact that life stories are social construc-
tions is an important and defi ning factor. As such life stories are linguistic units and products of culture involved in social interac-
tions and exchanged between people, they can be successfully used in teaching foreign languages [1].

TPR (Total Physical Response) Storytelling (Narrative method) is a method for teaching foreign languages that was invented 
by Blaine Ray, a Spanish teacher in Bakersfi eld, California, in 1990. He began to use Total Physical Response (TPR) language 
teaching method, developed by James Asher, a professor of psychology at San Jose State University, California, USA, in 1960th. 

J. Asher developed TPR as a result of his experience observing young children learning their mother tongue. He noticed that in-
teractions between parents and children took the form of speech from the parent followed by physical response from the child. TPR 
method is based on the coordination of language and physical movement and while using this method instructors give commands 
to students in the target language, and students respond with whole-body action. This method is an example of comprehension ap-
proach that emphasizes understanding of language rather than speaking and writing in contrast to the better-known communicative 
approach under which learning is thought to emerge through language production.

TPR is a valuable way to learn vocabulary, especially, idiomatic expressions, phrasal verbs, but grammar is not taught explic-
itly, only from language input. Asher’s method is often used with other methods and techniques and though it is popular with begin-
ners and young age groups can be successfully and effectively used with students of all levels and all age groups [4]. 

So, Blaine Ray, concerned that his students were getting disinterested in the unexciting process of learning a language from 
textbooks, began to use Asher’s TPR method to teach Spanish. Blaine experienced great success and his students began to get 
excited about his language classes. Diffi culties appeared when Blaine found that after hitting «TPR wall» (the point when it was 
necessary to practice production of target language), he was unsure of what to do to move from the imperative to the narrative and 
descriptive modes of speech. He found that changing from commands to the third person singular allowed him to tell stories. He 
also found that asking the students to act out the parts of the characters in the stories preserved the highly effective physical element 
that was so powerful in Classical TPR. Storytelling technique combined with TPR method and with Stephen Krashen’s language 
acquisition strategies was being developed over the years and resulted into Narrative method of teaching foreign languages that 
allows us to teach grammar, reading and writing along with vocabulary. It is worth mentioning that one of the main principles of 
Krashen’s theory – the Acquisition-Learning hypotheses – was applied in the process of developing of the Narrative method. Ac-
cording to Krashen there are two independent systems of second language performance: ‘the acquired system’ and ‘the learned 
system’. 

The ‘acquired system’ or ‘acquisition’ is the product of a subconscious process very similar to the process children undergo 
when they acquire their fi rst language. It requires meaningful interaction in the target language – natural communication – in which 
speakers are concentrated not in the form of their utterances, but in the communicative act. The ‘learned system’ or ‘learning’ is the 
product of formal instruction and it comprises a conscious process which results in conscious knowledge ‘about’ the language, for 
example knowledge of grammar rules [2]. Thus, storytelling by its nature is an effective combination of acquisition and learning 
components and a productive teaching tool.

A TPRS program is not complete without a very heavy emphasis on reading. Blaine Ray has written several easy readers for 
the fi rst and second levels. Krashen’s research supports the assertion that children need two things in order to learn to read in any 
language: access to books and a quiet, comfortable place to read. 

The benefi ts of using narrative method can hardly be exaggerated and have been proved by research. Stories play an impor-
tant role in students’ language-learning, not only because of their natural interest in stories, nor in the undoubted appeal to their 
imagination, but also because stories embody a narrative structure of discourse which can be useful for learning more generally. 
The evidence suggests it is worthwhile for teaching to focus not only on the micro-structure of grammatical forms but also on the 
macro-structure of discourse, including the discourse of narrative. This helps students develop knowledge of how to begin, to set 
the scene, to link elements together in an intentional sequence, to de-centre in order to convey meaning to those who do not know 
the story, to deviate from the main story-line and then return to it, and to achieve closure [4]. 

Using stories in the foreign/second language classroom gives access to authentic examples of target language and target lan-
guage culture; links in with and re-enforces practices in parent-child interaction; links in with work on literary texts in the language 
of schooling; contributes to developing language profi ciency; respects the principle that «comprehension precedes production» in 
language learning [4]. 

The main requirements for telling stories are:
• Situating a story: characters, place etc.; 
• Selecting important moments of the story and (re-)creating a story line; 
• Taking the listener into account (interactional aspects; shared knowledge);
• Using strategies for accessing and mobilizing linguistic resources to tell the story. 

© O. Yu. Kostiuk, L. I. Lushpay, 2017
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One of the most important requirements for storytelling is personalization – the only thing students are truly interested in is 
themselves. The instructional pace should be based entirely upon an assessment by the teacher of how thoroughly the students have 
internalized the language.

There are different types of storytelling tasks that allow teachers to use various language resources, develop students’ imagina-
tion and communicative competence. The most often used are the following:

A Picture is Worth 1000 Words: a class selects a classical painting. Looking at the painting for inspiration, the class constructs 
the fi rst few sentences of a tale through group discussion and suggestion. The paragraph is then sent on to another class which reads 
the fi rst paragraph and adds on another. The process is repeated including as many classes as possible until the tale seems fi nished. 
All the classes then gather to hear the result of their group effort read out loud and to see the painting, that inspired the story.

A Story Treasure Hunt: a class selects a we ll-known fable or folktale. The plot is simplifi ed into a sequence of events that can 
be transcribed onto cards with short sections of the tale on each. Students hide the cards out of sequence throughout the school or 
classroom. A treasure map showing the exact location where all the cards are hidden, is given to another class (Or, with clues, one 
card can lead to the next). Groups of students must fi nd the cards and assemble them in correct order. The treasure is fi nding the 
WHOLE story. Two classes can trade treasure hunts by putting the stories on two different-colored cards. The treasure hunts can go 
on simultaneously and, when each class has found the other’s story, they confi rm it by assembling it, learning the plot and sending 
representatives to retell it, or to act it out as a skit to the other class.

Old Time Radio Show: using the PA system li ke an old time radio show, have classes create a story broadcast at a special time 
each week for the whole school to hear. This could also be an ongoing project. Use a tape recorder for rehearsal so that students 
can hear how the program will sound. The show could have a magazine format, featuring interviews with teachers, student stories 
or poetry, or discussion of the latest school issues.

Finding Stories in Songs: fi nd and learn so ngs which tell a story. Folk ballads to contemporary songs often suggest a larger 
tale. Listen to records and then have students retell the story in the song in their own words. Or have a «storysong» concert.

Story Circle: one person begins a tale and  stops after a few sentences. The next person picks up the story thread and continues 
it, then stops. Next person adds to it and so on until the tale comes to a resolution. The story could begin with a pre-selected title or 
subject to guide the improvisation. Try recording the story circle on a tape recorder for later listening.

Puzzle Tale: Putting the Pieces Together: c opy a folktale from a printed anthology and cut it up into sections or scenes. Paste 
each section on a separate page. Give out the sheets to students who each prepare to retell their small piece of the whole story. As-
semble the story by having each student retell his or her part in the plot’s sequence. Have students keep the fl ow going as the story 
is told so that the performance moves along as though one person were telling it. Do a second round by giving students different 
sections to retell. Notice how differently students retell the same sections.

Chain Sentence: teams of two students orally construct the fi rst sentence of an invented story. To orally make the sentence, 
each says one word, trusting their ears to recognize conventional grammar, until a long sentence evolves. Shape the improve by 
setting the tone of the sentence. Make the fi rst sentence of:

• a ghost story
• pirate story
• love story
• mystery
• any story, etc.
Beginnings:
This exercise can be used to generate the fi rst sentence of a Chain Story where each participant adds a section to a tale.
Endings:
The chain sentence exercise could generate a «last sentence». This sentence is written on a piece of paper and placed in the 

middle of the story circle. The game is over when the story has woven around to the point where someone can say the «last sen-
tence» [3].

In conclusion, effective combination of comprehension and communicative approach provides high practical value of Total 
Physical Response Storytelling or Narrative method in teaching foreign languages that allows to use this method successfully at all 
levels of language studies for all age groups.
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DER EINSATZ VON GRAMMATIK IM FRÜHEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT

ЗАСТОСУВАННЯ ГРАМАТИКИ НА РАННЬОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В статті проаналізовано проблемні питання методики викладання іноземної мови на початковому етапі, опи-

сано найефективніші методи та прийоми викладання граматики, які сприяють подоланню труднощів на шляху 
оволодіння іноземною мовою, ефективному засвоєнню граматичних навичок учнями молодшого шкільного віку та 
мотивують до вивчення іноземної мови в цілому.

Ключові слова: граматичні навички, комунікативна спрямованість у навчанні, комунікативно-ігрові методи та 
прийоми навчання.

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАМАТИКИ НА РАННЕМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В статье проанализированы проблемные вопросы методики преподавания иностранного языка на начальных 

этапах обучения, описано эффективные методы и приемы преподавания грамматики, которые способствуют пре-
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одолению трудностей в изучении иностранного языка, эффективному усвоению грамматических навыков учениками 
младшего школьного возвраста и мотивируют к изучению иностранного языка в целом 

Ключевые слова: грамматические навыки, коммуникативная направленность в обучении, коммуникативно-
игровые методы и приемы обучения. 

USAGE OF GRAMMAR ON THE EARLY STAGE OF STUDYING THE FOREIGN LANGUAGE
Nowadays the foreign language is studied both as means of communication and introduction to the other nation’s culture. 

Especial attention is paid to the early language study due to the greater ability to learn language in childhood. In the article 
on this topic the author accentuates the usefulness of studying the German language in the early school age, as it positively 
infl uences the development of memory, attention, thinking, imagination and stimulates the child’s general speech skills.

Recently, the main issue of methodology of teaching the foreign languages is how to maintain interest of a child to the 
foreign language learning. The article analyzes the problematical issues of methodology of teaching foreign languages on the 
early stage and describes the most effi cient methods and techniques of grammar teaching, which contribute to overcoming the 
diffi culties on the way to mastering the foreign language, effective adoption of the grammar skills by the students of primary 
school age and motivate to study the foreign language in general.

For development of the communicative and cognitive motives in studying the foreign language different methods and 
techniques might be used. It includes a wide range of fairy tales, poems, rhymes, songs, role-playing and imitational games 
and projects. Acquisition of the foreign language by children happens, mostly, on imitational basis. The novelty of acquired 
information and interest to it plays a special role in motivation formation. New grammatical material, which is taught during 
the communicative game method of studying must be communicatively oriented, meaning of grammatical aspects – under-
standable from the context, and situations – close to life to force the students to use the language as the only means of com-
munication. It is also emphasized that accordingly to the learning environment, an oral form of study should be considered as 
an appropriate form of organizing the foreign language acquisition.

The task of the teacher, in a way to organize the learning process during the lesson with the younger students, is in forming 
their positive attitude to education and studying the foreign language.

Key words: grammatical skills, communicative approach, communicative game methods and techniques.

Die traditionellen Vorstellungen von der Bedeutung der Grammatik für das Lernen einer Sprache, von der Bewusstmachung 
und der gezielten Übung der sprachlichen Formen und Strukturen, haben sich aufgrund der Forschungen in den verschiedenen Dis-
ziplinen der Kognitionswissenschaft stark verändert. Formal kann man die Grammatik einer Sprache als eine Menge von Prinzipien 
sehen, die das Zusammensetzen von Elementen zu Sätzen regeln [6]. Heutzutage ist aber Grammatik, also Bewusstmachung der 
sprachlichen Strukturen, nicht mehr der Königsweg zum erfolgreichen Lernen einer lebenden Sprache. Der Zentralbegriff im Be-
reich Sprachenlernen ist heutzutage «Verstehen». Sprachen lernt man in der Interaktion. Besonders spezifi sch ist die Vermittlung 
der Grammatik im frühen Sprachunterricht. «Zu den Grundprinzipien des frühen Fremdsprachenerwerbs gehört das Lernen mit 
Kopf, Herz und Verstand» [3, s. 5]. Im Mittelpunkt des Lernprozesses steht das Kind mit seinen emotionalen, kreativen, sozialen, 
kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten. Die besonderen Ressourcen, die jüngere Kinder für das Sprachenlernen mitbringen, sind 
ihre intuitiven Sprachlernstrategien, ihre Neugierde und ihre Unbefangenheit. Kinder im Anfangsunterricht sind kontextgebunden 
und erlebnisbetont. Sie erfahren ihre Umwelt noch sinnlich, zusammenhängend, ganzheitlich. Für das Verstehen brauchen sie 
anschauliche und gegenständliche Impulse, die unmittelbar zur Kommunikation und zum Handeln herausfordern. «Die fremde 
Sprache soll dabei in elementarer und leicht zugänglicher Form so präsentiert werden, dass die Kinder bei mehrmaligem Hören und 
Lesen wesentliche Inhalte oder Schlüsselwörter verstehen können» [4]. 

Im traditionellen Unterricht spielte Grammatik eine wichtige Rolle. Dies hatte auch historische Gründe. Bis weit ins 18. Jahr-
hundert begründete die lateinische Ausbildung den sozialen Status eines aufstrebenden Bürgerlichen. Sie galt als die Disziplin, 
der man die Schulung des Geistes zuschrieb. Die Vorstellung, dass deklaratives Wissen den Spracherwerb begünstigt, hat sich 
in der empirischen Fremdspracherwerbforschung nicht bestätigt. Solche Wissenschaftler wie Ellis, Diehl, Pienemann betonen, 
dass alle Lernenden die grammatischen Strukturen selbst entdecken und für sich mental konstruieren müssen, ehe diese produktiv 
werden können. «Sprachunterricht, der dem natürlichen Entwicklungslauf weit vorausgreift, wie es die alten willkürlich gesetzten 
Lehrpläne fordern, verzögert sogar den Entwicklungsprozess» [1, s. 47]. Mit der Einführung des kommunikativen Unterrichts 
entwickelte die Fremdsprachendidaktik einen stärkeren Praxisbezug. Diese Entwicklung wurde in den Siebziger- und Achtziger-
jahren eindeutig von Hans-Eberhard Piepho geprägt, dem es wichtig war, dass die Kinder – auch im Anfangsunterricht – befähigt 
wurden, gesellschaftlich und kommunikativ angemessen zu handeln. Piepho trug wesentlich zur Entstehung der Übungstypologie 
für den kommunikativen Fremdsprachenunterricht bei. 1978 entstandene Fassung dieser Übungstypologie veränderte die Rolle der 
Grammatik weitgehend, denn sie enthielt eine Vielzahl von Aufgaben und Übungen für den DaF-Unterricht in Primar- und Sekun-
darstufe, die einen Bezug zur authentischen Sprachwelt herstellen und den Kindern Gelegenheit dazu gaben, sich der Grammatik 
als eines Werkzeuges für die Bewältigung kommunikativer Situationen zu bedienen.

Neueste psycholinguistische Forschungen haben ergeben, dass Sprachenlernen ein biopsychosozialer Prozess ist: Körper, Psy-
che und soziale Situation sollen beim Sprachenerwerb beteiligt werden. Der Königsweg für das Fremdsprachenlernen ist erlebnis-
orientierter Sprachunterricht. Dabei muss gesprochene Sprache Vorrang vor der geschriebenen haben. 

Die Fremdsprachenlehrer/innen stellen sich die Frage, wie sie den Lernenden die Grammatikregeln am besten vermitteln sol-
len, damit sie «lebendig», und motivierend wären. «Die grammatischen Kenntnisse und Fähigkeiten sollen den Lernenden helfen, 
ihre Äußerungs- und Verstehensfähigkeit zu verbessern» [5]. In der Grammatikvermittlung geht es nicht um die Vermittlung des 
kompletten sprachwissenschaftlichen Regelsystems einer Sprache. Besonders an der Grundschule müssen viele Bedingungen be-
rücksichtigt werden, um die kommunikativen Zwecke zu erreichen. Sprachenlernen braucht echtes Leben und einen bestimmten 
Teil persönlich erlebter Erfahrung mit Sprache im Gebrauch. Ein solcher Gebrauch zeigt sich in Geschichten und Gedichten. 
Die Geschichten in gereimter Form werden sehr schnell memoriert, denn Rhythmus und Reim sind starke Gedächtnisstützen. 
Mit einfachen Gedichten können grammatische Phänomene spielerisch eingeübt werden. Der Einsatz des Gedichtes «Butzlabee» 
demonstriert z. B., wie solche schwierige grammatische Strukturen wie Imperativ und Ordnungszahlwörter eingeführt werden kön-
nen. Da sich Anfänger Inhalte vor allem durch begleitende Mimik und Gestik erschließen, kann den Kindern in der Gruppenarbeit 
angeboten werden, so viel Wortschatz wie möglich pantomimisch zu begleiten.

Ich ging einmal nach Butzlabee
Ich ging einmal nach Butzlabee,
da kam ich an einen großen See.
Am See da stand ein Mühlenhaus,
da schauten fünf Hexen zum Fenster heraus.
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Die Erste sprach: «Komm, sprich mit mir!»
Die Zweite sprach: «Komm, iss mit mir!»
Die Dritte sprach: «Komm, trink mit mir!»
Die Vierte sprach: «Komm, tanz mit mir!»
Die Fünfte nahm den Müllenstein
Und warf ihn mir ins linke Bein.
Da rief ich laut: «Oh weh, oh weh!
Ich geh nie mehr nach Butzlabee!»
Es gibt wohl kaum eine sprachliche Struktur, die sich spielerisch, durch Bewegung, nicht einüben ließe. Musikalische und sze-

nische Dialoge dienen auch ganz gut zur Übung und Festigung sprachlicher Strukturen. Über Lieder lassen sich die Kinder leicht 
zum Lernen motivieren, besonders wenn man damit Rollenspiele machen und Bewegungen und Fingerspiele mit ihnen verbinden 
kann. Jede gesungene sprachliche Wendung wird mit einer Bewegung verknüpft, und so behalten die Kinder diese Wendung leicht 
im Kopf und können sie jederzeit abrufen. In szenischen Spielen sind grammatische Zielstrukturen eingebunden und sie können 
realisiert werden, ohne dass das Augenmerk der Kinder vornehmlich auf diese gerichtet sind. Es kann um kleine szenische dialo-
gische Spiele gehen, in denen die Textanteile der einzelnen Figuren festgelegt sind und in denen es zu vielen ritualisierten Wie-
derholungen festgelegter Formulierungen und Strukturen kommt. Grammatische Formen werden dabei nicht als Struktur explizit 
thematisiert, sondern ähnlich wie die Grammatik in der Muttersprache implizit vermittelt. Es müssen nicht immer Märchen oder 
Geschichten sein, auch Alltagssituationen kann man als Ausgangspunkt nehmen. Das Wichtigste ist, dass Inhalte, Themen und 
Aktivitäten so attraktiv und spannend sind, dass die Kinder die Fremdsprache nur als Lust und Spaß empfi nden. Bei einem interes-
segesteuerten Deutschunterricht gilt die Grammatik nicht als Zweck, sondern als Mittel zur Kommunikation.

Abstrakte Inhalte und grammatische Strukturen werden besser erinnert, wenn sie mit visuellen Impulsen kombiniert werden. 
Die Lehrer/- innen haben oft Schwierigkeiten, eine Grammatikregel motivierend zu präsentieren und einfach zu erklären. Der Ein-
satz von visuellen Elementen in den Grammatikunterricht kann hilfreich bei der Grammatikvermittlung sein. Dazu dienen Tabellen, 
konkrete und abstrakte Symbole, farbliche Markierungen, Bilder, graphische Zeichen etc. als Verständnis- und Merkhilfen [5]. Be-
sonders an der Grundschule spielt die Visualisierung von Grammatik für die Schüler/- innen eine wichtige Rolle als Lernhilfe. Die 
Schüler/- innen können farblich ins Heft Grammatikregeln markieren, die Bilder beschreiben, grammatische Tabellen verwenden. 
Auch die Auswahl an Lehrwerken für den Fremdsprachenunterricht ist wichtig, denn sie können viel Visualisierungsmöglichkeiten 
anbieten. Wenn man abstrakte Wörter mit konkreten Bildern oder anschaulichen Sätzen kombiniert, werden sie besser eingeprägt.

Interkulturelle Blog-Projekte sind auch ein Lernansatz, der immer kontextorientiert und erfahrungsbezogen ist. Ein interes-
segesteuerter Unterricht nimmt «auf die Kulturen der Beteiligten Rücksicht, erfasst die Lerner so weitreichend wie möglich und 
führt zu einer Fortsetzung des Lernens über die Grenzen des Klassenzimmers hinaus» [2, s. 83]. Blog-Projekte laufen in virtuellen 
Räumen, wo die Schüler Einträge erstellen, ihre eigenen Texte veröffentlichen, selbst gemachte Bilder und Videos hochladen, 
ihre Gedanken mit anderen teilen und durch Kommentarfunktion miteinander kommunizieren. So wird das Lernen interaktiv und 
handlungsorientiert. Grammatik bekommt dabei eine begleitende Rolle, sie ist nicht Ziel des Unterrichts, sondern Mittel zu einer 
erfolgreichen Kommunikation. Eine kontextualisierte, kommunikative Einführung von grammatischen Strukturen ermöglicht den 
Kindern einen spielerischen und kreativen Umgang mit Sprache. Die in einem Blog verwendeten Texte sollen aber inhaltlich und 
sprachlich an das Lernniveau angepasst sein.

Guter Unterricht zeichnet sich dadurch aus, dass er anfangs dem Hörverstehen großen Raum bietet und Hörverstehen als 
sprachliche und denkerische Leistung anerkennt. Das ist eine übliche und notwendige Stufe sowohl beim Sprachenlernen als auch 
beim Fremdsprachenlernen. Dabei muss gesprochene Sprache Vorrang vor der geschriebenen haben. Gesprochene Sprache ist die 
primäre. Beginnt der Lernende seine Sprechversuche, ist es normal, dass er anfangs Fehler macht. 

Wie aus diesem kurzen Artikel deutlich wird, spielt erlebnisorientierter und handlungsorientierter Unterricht eine große Rolle 
für das frühe Fremdsprachenlernen. Das natürliche Prinzip des Spracherwerbs soll dabei bevorzugt werden. Die grammatischen 
Strukturen sollen nicht geübt, sondern bei einer Aktivität gebraucht werden. Im frühen Fremdsprachenunterricht ist es nötig mo-
tivierende und aktivierende Arbeitsmethoden, spielerische Aktivitäten, induktive Grammatikvermittlung, authentische Texte und 
Kontexte verwenden, die den Interessen und Bedürfnissen der Schüler entsprechen.
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CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT: СHANGES, CHALLENGES, GOALS

In the article the necessity of the scientifi cally grounded researches and created on this basis recommendations of 
forming of educational environment, adequate to the new tasks of international activity in the fi eld of secondary, higher, in-
service professional and additional education and preparation of teachers in the conditions of international cooperation is 
considered; the international educational programs and projects, implementation of the British experience for improvement 
of higher pedagogical education and necessity of its modernization are described. The main point of the article is to analyse 
the effi ciency of the international educational program TKT.
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БЕЗПЕРЕРВНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ЗМІНИ, ВИКЛИКИ, ЦІЛІ
У статті розглянуто необхідність науково обгрунтованих досліджень і створені на цій основі рекомендації 

щодо формуванню освітнього середовища, адекватного новим завданням міжнародної діяльності у сфері середньої, 
вищої, післядипломної професійної і додаткової освіти та підготовки вчителів в умовах міжнародної співпраці; 
описані міжнародні освітні програми і проекти, можливості використання британського досвіду для удосконалення 
змісту вітчизняної вищої педагогічної освіти та необхідність її модернізації. Основна увага приділяється аналізу 
ефективності міжнародної освітньої програми ТКТ.

Ключові слова: професійна підготовка вчителя, міжнародна діяльність, міжнародна освіта, міжнародні освіт-
ні програми.

НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫЗОВЫ, ЦЕЛИ
В статье рассмотрена необходимость научно обоснованных исследований и созданные на этой основе рекомен-

дации по формированию образовательной среды, адекватной новым заданием международной деятельности в сфе-
ре среднего, высшего, последипломного профессионального и дополнительного образования и подготовки учителей в 
условиях международного сотрудничества; описаны международные образовательные программы и проекты, воз-
можности использования британского опыта для усовершенствования содержания отечественного высшего педа-
гогического образования и необходимость его модернизации. Основное внимание уделяется анализу эффективности 
международной образовательной программы ТКТ.

Ключевые слова: профессиональная подготовка учителя, международная деятельность, международное об-
разование, международные образовательные программы.

Life proved the lightness and necessity of changes.

Introduction. Teaching is causing people to learn, and learning is a process of change – in knowledge, attitudes, and behaviour. 
There are many ways by which teachers can become actively involved in the learning process, and thereby dramatically change 
themselves. What ways would you choose for your professional growth? Where is the key to quality teaching? 

Background. Since our rebirth we have understood that changes at education are inevitable. Moreover we proved and facili-
tate new principles, ideas, strategies and methods into life choosing what is really precious or important and works and throwing 
away what proved to be unnecessary and useless, we see the role of a teacher as facilitator of the learning process, when students 
themselves do the thinking and learning (Bandura, 1995) [3]. 

So, you’re working in English language teaching and want to fi nd the best ways to develop. But how do you progress as an Eng-
lish language teacher? What career pathways are open to you? What can you do to develop your skills and prospects? Where can 
you fi nd the right support? [https://englishagenda. britishcouncil. org/ sites/default/fi les/ attachments/ b413_ managing_cpd_v2_1.
pdf].

Continuing Professional Development (CDP) is a process that helps teachers and managers meet the challenges of their work 
and achieve their goals, as well as those of their learning centre. It incorporates the idea of ‘refl ective practice’ – the importance of 
refl ecting upon what you are doing as an essential part of the development process. [https://englishagenda. britishcouncil.org/sites/ 
default/fi les/ attachments/b413_managing_cpd_v2_1.pdf].

Keith Harding [8] (in Modern English Teacher Volume 18 Number 3, July 2009) suggests that the characteristics of Continuing 
Professional Development (CPD) are that it is:

• continuous – professionals should always be looking for ways to deal with new challenges and improve performance;
• the responsibility of the individual teacher – who identifi es his or her own needs and how to meet those needs;
• evaluative rather than descriptive – so that the teacher understands the impact of the activity;
• an essential component of professional life, not an extra.
What do we know about professional development programs and their impact on teacher learning? What are important direc-

tions and strategies for extending our knowledge?
In thinking about these questions, it is helpful to identify the key elements that make up any professional development system:
• the professional development program;
• the teachers, who are the learners in the system;
• the facilitator, who guides teachers as they construct new knowledge and practices; and
• the context in which the professional development.
Birman et al. (2000) [4] found that educational scholars need to study these elements and the relationships among them in a 

variety of ways. I’ll organize programs of research into three phases, each building on the previous one. These phases represent one 
way in which research activities can progress toward the goal of providing high-quality professional development for all teachers.

Teachers will be more and more involved in language or subject-matter projects. We will be mediators between different teach-
ers from all over the world. At the same time, we’ll be having more responsibilities arising from a deeper sense of intercultural 
awareness and communication. Teachers will be teachers no matter what.

Schools, therefore, need to take a proactive approach to teacher professional development that involves a careful examination 
of current skills and interests as well as an assessment of what needs to be developed through professional development and train-
ing.

Although schools plan professional development opportunities for teachers every year, developing a professional development 
plan during a reform effort or as part of an improvement plan can add a host of new challenges. First, during a reform effort, there 
is often an increased level of training needs among teachers. The increase in training needs stems from an improvement plan that 
requires teachers to learn and use new skills in order to reach new goals. Second, there may be a wider range of skills or topics that 
need to be addressed with training in order to comply with the expectations described in the improvement plan. And fi nally, training 
opportunities need to be prioritized to refl ect the reform or school improvement schedule and fi t within an often limited training 
budget. Thus, during a reform effort, priority must be given to [5]:

• assessing teacher skill levels and interests;
• determining professional development needs;
• creating a plan for providing teachers with the resources and skills they need to implement new programs and practices in 

their classrooms. 
Research shows that an inspiring and informed teacher is the most important school-related factor infl uencing student achieve-

ment, so it is critical to pay close attention to how we train and support both new and experienced educators.
The best teacher-preparation programs emphasize subject-matter mastery and provide many opportunities for student teachers 
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to spend time in real classrooms under the supervision of an experienced mentor. Just as professionals in medicine, architecture, 
and law have opportunities to learn through examining case studies, learning best practices, and participating in internships, exem-
plary teacher-preparation programs allow teacher candidates the time to apply their learning of theory in the context of teaching in 
a real classroom. Professional development can succeed only in settings, or contexts, that support it. 

Many universities are revamping their education schools to include an emphasis on content knowledge, increased use of educa-
tional technologies, creation of professional-development schools, and innovative training programs aimed at career switchers and 
students who prefer to earn a degree online.

Support for beginning teachers is often uneven and inadequate. Even if well prepared, new teachers often are assigned to the 
most challenging schools and classes with little supervision and support. Nearly half of all teachers leave the profession in their 
fi rst fi ve years, so more attention must be paid to providing them with early and adequate support, especially if they are assigned 
to demanding school environments [7].

Mentoring and coaching from veteran colleagues is critical to the successful development of a new teacher. Great induction 
programs create opportunities for novice teachers to learn from best practices and analyze and refl ect on their teaching. 

Formal teacher education has changed remarkably little over the years, despite a steady stream of new educational theories, 
constant refi nement and updating of degree plans at universities of education, and, very recently, the advent of «alternative certifi -
cation» programs. Likewise, teachers are doing in the classroom more or less the same thing they did a generation ago. 

So how can we get teachers to change what they do? The answer is high-quality teacher professional development. When teach-
ers are given the opportunity, via high-quality professional development, to learn new strategies for teaching to rigorous standards, 
they report changing their teaching in the classroom in the classroom and provide no opportunities for participants to practice what 
they learn.

The problem to date has not been a lack of professional development opportunities per se. To the contrary, professional devel-
opment for teachers has been included in every major initiative designed to improve student performance. The problem is that the 
quality of those programs has been inconsistent, and there has been no consensus on what constitutes quality. Many professional 
development activities stop short of producing their intended results; they point out problems with traditional teaching but offer 
little help in changing what happens in the classroom

Here is an example of how I have managed some of her CPD in my years of English language teaching. It shows the different 
jobs I’ve had as an English language teacher, some of the CPD activity I’ve done at different stages of my career, and some of my 
notes on how I benefi ted from my CPD activity:

There are many types of CPD, which can help teachers at every stage of their career, and suit their own interests and availability 
of time.

The main areas of activity are:
• developing a refl ective approach to your work
• expanding your skills and knowledge through working
• with resources
• sharing and learning with other teachers
• participating in training workshops and courses.
We describe from our experience the main areas of activity, which are:
1) Conferences. A great way to develop yourself is to participate in conferences for English Language Teachers. You will 

be able to meet and talk with other teachers and learn from sessions given by experts. When you are experienced and confi dent 
enough, giving a presentation yourself is a way to share your experience with other teachers and is a good professional develop-
ment activity for you.

IATEFL (the International Association of Teachers of English as a Foreign Language) has a major conference in the UK every 
year: www.iatefl .org; conferences page: www.teachingenglish.org.uk/transform/conferences, and conferences organised by Eng-
lishUK: www.englishuk.com.

2) We consider networking with other teachers is one of the most stimulating ways to develop. There are many ELT Facebook 
and Twitter groups you can join. You can follow the British Council’s TeachingEnglish website on both.

3) You can also join or set up a local CPD group to discuss common issues and share experience with other teachers. You can 
start small and you don’t need to be an expert to share a teaching idea or introduce an issue you’d like to discuss.

Subscribing to a magazine or journal is a good way to keep up-to-date with new ideas and themes in ELT. Most magazines 
and journals are available online as well as in hard-copy: www.teachingenglish.org.uk/elt-directory/journals.

Trying out new teaching materials is a relevant way of developing – whatever your experience. You can fi nd new teaching 
ideas in published books and on websites, such as here: www.teachingenglish.org.uk/try.

You can ask colleagues for classroom activities they recommend. You can also start to develop your own materials to meet the 
needs of your own learners and your own teaching style.

Professional associations offer a range of activities for your development, including conferences, journals, special interest 
groups, research activities and projects. The national organisation for all teachers of English is IATEFL. The association has a 
number of special interest groups (SIGs) on specifi c areas of ELT: www.iatefl .org. There are also other professional bodies for 
specifi c areas of ELT: www.teachingenglish.org.uk/ transform/ professionalassociations.

Mentoring. Learning from a more experienced colleague is an invaluable way to gain insight into teaching English. Find such 
a colleague, observe them and talk to them about what works in English language teaching. If you are an experienced teacher, 
it is a good developmental activity to mentor a less experienced colleague. If you want to learn more about mentoring, read this 
book from Cambridge University Press: ‘Mentor Courses: A Resource Book for Trainer-trainers’ by Angi Malderez and Caroline 
Bodóczky.

Observation. Being observed and getting feedback from a trusted colleague can give you a fresh perspective on your teaching 
and help you identify areas you would like to develop. Look atBthese articles on how to make observation work for you:www.
teachingenglish.org.uk/ transform/teachers/teacherdevelopment-tools/peer-observation www.teachingenglish. org.uk/think/
articles/peer-observation.

Here are also two easy ideas for peer observation:
1. ‘Ghost observation’: If you’re not confi dent about someone sitting in your class, talk to a colleague about the lesson you are 

going to teach, and describe one or two areas you’d like to develop. The colleague does not observe your lesson, but afterwards you 
discuss the lesson and the areas of focus with your colleague.
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2. ‘Stealing’: You agree with a colleague to observe each other’s classes and look for ideas, activities or techniques to ‘steal.’ 
Afterwards discuss with your colleague what you would steal and why.

11) Publishers. The UK’s publishing houses offer a vast range of resources to support your work. There are resources to 
support specifi c course books and more: www.teachingenglish.org.uk/elt-directory/publishers

12) Refl ection. The ability to refl ect upon your own practice is an essential skill for the teacher. What are your strengths? 
What do you need to develop in order to improve? Here are two articles showing you how you can develop your skills as a 
refl ective practitioner: www.teachingenglish.org.uk/think/articles/refl ective-teaching exploring-our-own-classroom-practice, 
www.teachingenglish.org.uk/ trans form/ teacher-development-tools.

13) Research. Small-scale classroom action research can help you fi nd out more about classroom processes and so develop 
your professional understanding and skills. Look at these links for more information: www.teachingenglish. org.uk/transform/ 
teachers/teacherdevelopment-tools/action-research, www.teaching english. org.uk/ blogs/ virdian/classroom-actionresearch-a-
professional-development-process.

14) Specialisation. You may fi nd that your career moves you in the direction of a particular ELT specialisation such as 
Business English, Young Learners or CLIL. Find out more about how to develop specialist areas here: www.teachingenglish. org.
uk/specialist-areas.

15) Training. At certain stages of your career, taking a training course can help you make signifi cant progress in your teaching. 
You can fi nd out about teacher training courses on the EnglishUK website here: www.englishuk.com/en/training.

You can also access teacher training modules here: www.teachingenglish.org.uk/train.
16) Workshops. Many organisations offer workshops for EL teachers. They’re a good way to stimulate your everyday teaching 

with new classroom ideas and refl ection on practice.
There are video seminars here: www.teachingenglish.org.uk/seminars, the events calendars of local associations and providers: 

EnglishUK at www.englishuk.com, NATESOL (Northern Association of TESOL) at www.natesol.org.
Recording your CPD is important in keeping track of the activity you carry out. Here is an example:
Recording CPD

Dates Conference/
workshop title

Description/
impressions

Most important
things I learnt Action I intend to take

October 
2012 

British Council
Seminar –
Using video in 
ELT
by Jamie Keddie

I really enjoyed 
this –
Jamie was very 
lively
and full of good 
ideas.

1. I can make video with my 
learners
2. New websites
3. I had an idea of using 
video for revision with 
students

1. I’m going to plan more lessons 
creating video with my students
2. Spend an afternoon exploring 
websites, and decide which will help 
me best
3. Video students speaking and use it 
later for them to see their progress

April 2014
IATEFL annual
conference, 
Brighton

Big conference!

You can meet all
the experts!

1. Don’t be afraid to talk 
even to famous writers!
2. There was an interesting 
talk about children’s 
learning

1. To follow an expert on Twitter
2. To read the speaker’s book about 
children’s learning

The purpose of this paper is to refocus our attention on the urgency of providing teacher professional development that changes 
teacher behaviors in ways that lead to improvement in student performance. In addition to calling attention to the ongoing need for 
effective teacher professional development, we will describe the characteristics of high quality professional development course – 
TKT (Teaching Knowledge Test) [1; 2].

The Teaching Knowledge Test (TKT) is suitable for teachers of English in primary, secondary or adult teaching contexts and 
is intended for an international audience of non-fi rst language or fi rst language teachers of English.

The Teaching Knowledge Test (TKT) is a test of professional knowledge for English language teachers. It focuses on different 
teaching methods, lesson planning, resources and classroom management (Cambridge English, 2011), www.cambridgeesol.org/
tkt) [6]. 

Candidates taking TKT will normally have some experience of teaching English to speakers of other languages. TKT may 
also be taken by pre-service teachers, teachers who wish to refresh their teaching knowledge, teachers who are moving to English 
teaching after teaching another subject.

Candidates are not required to fulfi ll any specifi c entry requirements for TKT. In order to keep a record of their professional 
development and refl ections on their teaching, candidates are encouraged to keep a portfolio. Through the portfolio candidates are 
encouraged to become refl ective practitioners by analyzing their teaching and how this impacts on their students’ learning. The 
portfolio does not form part of the assessment for TKT, however.

TKT aims to test candidates’ knowledge of concepts related to language, language use and the background to and practice of 
language teaching and learning; to provide an easily accessible test about teaching English to speakers of other languages, which 
is prepared and delivered to international standards, and could be used by candidates to access further training and enhance career 
opportunities; to encourage teachers in their professional development by providing a fi rst step in a developmental framework of 
awards for teachers of English.

It is suitable for both young teachers starting out on their chosen career as well as teachers with a number of years’ previous 
teaching experience. 

It helps teachers to develop confi dence in what they do and enhances job prospects and the prestige of schools by focusing 
on the core teaching knowledge required by teachers aiming to satisfy the growing and changing needs of language learners 
worldwide. After taking TKT, teachers can progress to other Cambridge teaching awards (e.g., CELTA or DELTA).

This fl exible and accessible award will help the teachers to understand: different methodologies for teaching; the ‘language 
of teaching’; the ways in which resources can be used; the key aspects of lesson planning; classroom management methods for 
different needs. 

TKT has three core modules. These can be taken together in one exam session or separately, in any order, over three sessions. 
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Each module consists of a test of 80 objective questions, lasting 80 minutes, which require you to select the correct answer and 
mark this on a computerised answer sheet. 

Module 1 – Language and background to language learning and teaching: describing language and language skills; background 
to language learning; background to language teaching. 

Module 2 – Planning lessons and use of resources for language teaching: planning and preparing a lesson or sequence of 
lessons; selection and use of resources and materials. 

Module 3 – Managing the teaching and learning process: teachers’ and learners’ language in the classroom; classroom 
management. 

Results for TKT are described as being in one of four band scores, 1-4.
Band 1: Limited knowledge of TKT content areas;
Band 2: Basic, but systematic knowledge of TKT content areas;
Band 3: Breadth and depth of knowledge of TKT content areas;
Band 4: Extensive knowledge of TKT content areas.
There is no Pass/Fail. Every candidate receives a certifi cate for each module taken.
TKT results are issued from Cambridge University ESOL (through centres) approximately two weeks after receipt of answer 

sheets by Cambridge ESOL. 
Conclusion. Professional development should be based on curricular and instructional strategies that have a high probability 

of affecting student learning–and, just as important, students’ ability to learn. Professional development should always address 
identifi ed gaps in student achievement. The content of professional development should center on subject matter, pedagogical 
weaknesses within the organization, measurement of student performance, and inquiry regarding professional questions that are 
relevant to the setting in which the professional development is delivered. By staying within this frame of reference, teacher 
professional development can focus on real issues and avoid providing information that may not benefi t the participants.

TKT can be taken at any stage in a teacher’s career and offers candidates a step in their professional development and enables 
them to move on to higher-level teaching qualifi cations and access professional support materials such as journals about English 
language teaching (ELT) (Showers et al., 1987) [9]. 

We know that teachers often teach they way they were taught. For this reason it is important to ensure that future teachers get 
direct experience with innovative technology use and global learning early in their careers. We hope to transform our classrooms 
and schools, by transforming the way teachers are trained.

My motto is «TRY, THINK, TALK,TRANSFORM».
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MOTIVATION AND EMOTIONAL MEMORY REQUIRED 
FOR SECOND LANGUAGE ACQUISITION

Language is the principal medium for establishing religions, laws, moral conventions, «creating» culture etc. Besides, it 
is the only medium for the enhancement of cultural experience and cross-cultural communication.

At this stage of our study motivation and emotional memory required for SLA are under study. 
The theoretical bases: the topic includes disciplinary and interdisciplinary approaches to SLA, motivations, emotional 

memory. During our research, we have turned to the theories developed by, Fadiga L., Brown D.H, S. Krashen, L. Vygotsky, 
J. Schumman, Edelman etc. 

We are inclined to creatively combine main concepts of the up mentioned theories in order to secure multisided, holistic 
approach to the object under study.

Linguistic data: the examples are ranging from preschool to university levels. 
The results of the analytic research allow us to assume that the learner appraises the teacher, the method, and the syl-

labus, as well as the target language, its speakers and the culture in which it is used based on his/her past experience and 
cultural background. Besides these personal preferences there exist common basis for all the second language learners. The 
best methods for second language teaching are those which are based on these common features and are fl exible enough to 
undergo certain changes depending on the learner’s characteristic features, needs, motivation, cultural background etc. 

Key words: second language acquisition, motivation, emotional memory, types of learning.
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МОТИВАЦІЯ І ЕМОЦІЙНА ПАМ’ЯТЬ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ МОВИ
Мова є основним засобом для встановлення релігійних норм, моральних концептів, законів, «створення» культу-

ри, передачі знань через покоління і т.д. Крім того, вона є єдиним засобом для передачі культурного досвіду і між-
культурного спілкування.

На даному етапі нашого дослідження в центрі уваги знаходяться мотивація і емоційна пам’ять, необхідні для 
вивчення другої мови.

Теоретична основа: Здійснено аналіз різних підходів і теорій, присвячених мотивам і емоційній пам’яті, що необ-
хідні для вивчення другої мови, аби забезпечити багатосторонній, цілісний підхід до об’єкта дослідження. У даній 
статті представлені теорії Фадіга Л., Брауна Д., Крашена С., Виготського Л., Шуманна Д., Едельмана і інших.

Мовний матеріал: розглядаються приклади будови мовлення і творчості мовлення на різних рівнях оволодіння 
мовою (з дошкільного до університетського).

Результати аналітичного дослідження дозволяють припустити, що учень / студент оцінює вчителя, методи 
викладання, навчальний процес, а також другу мову, носіїв цієї мови і культуру, в якій вона використовується на під-
ставі його / її минулого досвіду, культурної спадщини.

Крім цих особистих факторів, що впливають на процес навчання, існують загальні основи для всіх тих, хто 
вивчає другу мову. Кращими методами викладання другої мови є ті, які базуються на цих загальних принципах і є 
досить гнучкими, щоб здійснити певні зміни в залежності від характерних особливостей, потреб, мотивації, куль-
турного фону і т.п. учня.

Ключові слова: навчання другої мови, мотивація, емоційна пам’ять, види навчання.

МОТИВАЦИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВТОРОГО ЯЗЫКА
Язык является основным средством для установления релегиозных норм, моральных концептов, законов, «со-

здания» культуры, передачи знаний через покаления и т.д. Кроме того, она является единственным средством для 
передачи культурного опыта и межкультурного общения.

На данном этапе нашего исследования в центре внимания находятся мотивация и эмоцианальная памать необ-
ходимые для изучения второго языка.

Теоретическая основа: Осуществлён анализ различных подходов и теорий, посвященных мотивам и эмоциа-
нальной памяти необходимых для изучения второго языка, чтобы обеспечить многосторонний, целостный подход 
к объекту исследования. В данной стаье представлены теории Фадига Л., Брауна Д., Крашена С., Виготского Л., 
Шуманна Д., Эдельмана и других.

Языковой материал: рассматриваются примеры речестроения и речетворчества на разных уровнях овладения 
языком (с дошкольного до университетского).

Результаты аналитического исследования позволяют предположить, что ученик/студент оценивает учителя, 
методы преподавания, учебный процесс, а также второй язык, носителей данного языка и культуру, в которой она 
используется на основании его/ее прошлого опыта, культурного наследия.

Помимо этих личных факторов, влияющих на процесс обучения, существуют общие основы для всех изучающих 
второй язык. Лучшими методами преподавания второго языка являются те, которые основаны на этих общих 
принципах и являются достаточно гибкими, чтобы произвести определенные изменения в зависимости от харак-
терных особенностей, потребностей, мотивации, культурного фона и т.д. обучаемого.

Ключевые слова: обучение второму языку, мотивация, эмоцианальная память, виды обучения.

Language is the principal medium for establishing religions, laws, moral conventions, «creating» culture etc. Besides, it is the 
only medium for the enhancement of cultural experience and cross-cultural communication.

At this stage of our study motivation, types of learning and emotional memory required for SLA are under study. 
The theoretical bases: the topic includes disciplinary and interdisciplinary approaches to SLA, motivations, emotional mem-

ory. The breadth of the holistic approach can be justifi ed by the belief that in order to gain insight into phenomena as complex as 
SLA is, one must study profoundly all the factors that determine the occurrence of SLA – the motives and the mechanisms of LA 
that are put into work with the help of outer and inner stimuli, learning styles etc. During our research, we have turned to the theo-
ries developed by, L. Fadiga, D. H. Brown, S. Krashen, L. Vygotsky, Halliday, McKintosh and Stevens J. Schumman, Edelman etc. 

We are inclined to creatively combine main concepts of the up mentioned theories in order to secure multisided, holistic ap-
proach to the object under study.

Linguistic data: the examples are ranging from preschool to university levels, (monolingual and multilingual learners of dif-
ferent nationalities). 

Psychological experiments prove that the emotional factor is essential for language acquisition. It can’t be separated from the 
motives that cause language learning. As L. S. Vygotsky [9, p. 136] states who separates cognition from affect he fails to explain 
the reason for cognition.

Schumman speaks about another phenomenon, which is very important for language acquisition – somatic value («prefer-
ences and likes of an individual acquired in his/her lifetime») [8, p. 278–287]. All these like and dislikes are derived from innate 
homeostatic and sociostatic value systems. This value system extends through associations and experience and it is not inherited. 
The social referencing between the learner and the teacher, the native speaker, native and second cultures and other social factors 
promote the development of the learner’s value system.

Value-category memory [8, p. 278–287] or schematic emotional memory [8, p. 278–287] derives from past experience and 
places value on the current correlation of the self and non-self signals.

 This process can be viewed as a mechanism for stimulus appraisal that enables an individual to distinguish between the stimuli that 
are important and those that are irrelevant. The next question is what criteria the organism uses to place value on the current world stimuli. 

Schumman assumes that «emotional memory acts as a fi lter that appraises current stimuli according to novelty, pleasantness, 
goal/need signifi cance, coping mechanism and self and social image» [8, p. 278–287]. In other words, the environmental stimulus 
situations are assessed according to the criteria such as whether they are novel, pleasant, enhancing of one’s goals or needs and 
supportive of one’s self and social image. To this list, we would add another criteria – cultural background.

e.g. Inal, a fi rst-year Arab student from Syria was studying English in the Department of Romance and Germanic Phi-
lology. He had two lecturers – one female and one male. After two months Inal took a written and oral exam. The topics he 
had studied with his male lecturer were acquired better than the ones studied with his female lecturer. The head of the Or-
ganization of Arab Students in Armenia explained that Inal considered «shameful» to ask a female to explain the material 
once again. «Men know more and better». In this case, we deal with the appraisal of the learning environment according 
to the self/social image enhancement based on the principles of the native culture.
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The role of Value – Category Memory in mediating the correlation of Self and World Signals (Edelman) [8, p. 278–287]. 

These appraisal systems assign a value to current stimuli based on past experience and cultural background. Thus stimulus 
situations are appraised according to the accrued history of an individual’s preferences and aversions and native culture. Apprais-
als or appraisals and their emotional responses lead to behaviors – both mental and motor – that produce language learning [8, p. 
278–287]. In other words, they guide our learning and foster the long-term cognitive effect necessary to achieve high levels of 
mastery or expertise or Sustained Deep Learning in Schumman’s terminology.

This type of learning is characterized as sustained because an extended period of time, often several years is required to achieve 
it; it is characterized as deep because, when it is completed, the learner is seen as profi cient or expert. 

According to Schumman Sustained Deep Learning cannot be accounted for by cognition alone; it clearly has a strong emotional 
and motivational component.

Affect – i.e. somatic value – guides cognition in learning and problem-solving in areas for which «we do not have innate 
mechanisms» [8, p. 278–287]. It is also required in domains for which we have neural specializations such as the one we have for 
social cognition. Such specializations facilitate learning whereas innate mechanisms make relevant learning inevitable. Sustained 
Deep Learning is never inevitable and there for is highly dependent on affect, emotion, and motivation.

Components of Sustained Deep Learning (Schumman, 2007). 

Robert Gagné [3, p. 308] identifi es eight types of learning:
1. Signal learning – the individual learns to make a general response to a signal. This is the classical conditioned response of 

Pavlov.
2. Stimulus-response learning – the learner acquires a precise response to a discriminated stimulus. What is learned is a con-

nection or, in Skinnerian terms, a discriminated operant, sometimes called an instrumental response.
3. Chaining – what is acquired is a chain of two or more stimulus-response connections. 
4. Verbal association –verbal association is the learning of chains that are verbal. 
5. Multiple discrimination – the individual learns to make a number of different identifying responses to many different stimuli, 

which may resemble each other in physical appearance to a greater or lesser degree. 
6. Concept learning – the learner acquires the ability to make a common response to a class of stimuli even though the indi-

vidual members of that class may differ widely from each other. The learner is able to make a response that identifi es an entire 
class of objects or events.

7. Principle learning – a principle is a chain of two or more concepts. It functions to organize behavior and experience.
8. Problem-solving – problem-solving is a kind of learning that requires the internal events usually referred to as «thinking». 

Previously acquired concepts and principles are combined with a conscious focus on an unresolved or ambiguous set of events.
Signal learning generally occurs in the total language process. Human beings give emotional, cognitive, verbal or non-verbal 

responses to language.
Stimulus-response learning is present in the acquisition of the sound system of a foreign language, in which «the learner’s 

pronunciation becomes approximately native like through the process of conditioning, trail and error».
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 *3e.g. Armenian preschool children (5 – 6 years old) were learning to count in English. The most diffi cult number for 
them was the number «three». They would either say [tri:] or [fri:]. The teacher asked the children to say «three trees». 
At fi rst, they would pronounce [tri: triz]. In the process of repetition, they gradually learned to pronounce correctly «three 
trees». I heard a conversation between four children, which gives the precise description of how they learned the correct 
pronunciation:

e.g A: [tri: triz]
B: Դու  սխալ ես ասու մ: Պիտի ասես [tri: triz]:
(Ты не правильно говоришь. Должен сказать [tri:triz].)
C: Ես տենց ել ասու մ եմ [tri: triz]: 
(Я так и говорю, [tri: triz].) 
D: Վայ, էրկու սդ էլ սխալ եք, [tri: triz]:
(Ой, вы оба не правы, [tri: triz]).
These were the fi st children in the group who learned to pronounce the word «three». 

 Chaining is evident in the acquisition of phonological sequences and syntactic patterns.
e.g. A four years old child (Ann) is studying Russian with her mother. She has a dog. Her father says «հաֆ-հաֆ» 

[haf-haf] or «հաֆո» [hafo] to refer to the dog. Her mother uses the word «гав-гав» in the same situation. While talking 
about me with her father she says «Hamest», in the presence of her mother she uses says «Gamest». And to my question why 
she calls me «Gamest» in the presence of her mother, she said: «Мама говорит гав-гав, а папа – «հաֆ-հաֆ» [haf-haf], 
значит по-русски ты Гамест, а по-армянски ты «Hamest». У армян есть [h], а у русских нет».

 While speaking about the fourth type – verbal association – Gagné differentiates verbal chains from non-verbal ones [4, p. 308].
e.g. Whenever the second year students do not learn to tell the text I say: «Shame on you. For the next lesson learn 

the text by heart». Once I noticed that one of the students was drawing during the lesson. I said: «Shame on you…». She 
interrupted me and said: «But I have learned to tell the text». They associated the expression «Shame on you» with «not 
learning to tell the text». 

 Multiple discrimination is particularly important for second language acquisition: for example, the learner acquires the ability 
to choose the meaning of a polysemantic word, which will correspond to the context.

 While speaking about concept learning, Gagné emphases the notion that language and cognition are interrelated [3, p. 308]. 
He assumes that rules of syntax, rules of conversation and rules of word-formation are linguistic concepts that have to be acquired

e.g. Whenever my students receive good mark I say: «Well done. My congratulations, you have passed your test». When 
they learned that one of their friends had got married they said: «Well done. My congratulations…»

Principle learning is involved in the formation of a linguistic system. 
e.g. (The girl is three years old Armenian girl. She learns Russian).
Girl: Мой кукла красивый.
Mother: Кукла красивая.
Girl:Мам, а папа красивый или красивая?
Mother: Красивый.
Girl:Ну значит и моя кукла красивый, он папа.
(It is important to mention that there is no grammatical category of gender in Armenian.)

Problem-solving is also very important for second language acquisition. Solution to the problems concerning foreign language 
involves the creative interaction of all eight types of learning. 

The role of motivation in second language acquisition
In psychology it is commonly thought, that: «motivation is an inner drive, impulse or desire that moves one to particular action» 

[2, p. 152–180]. 
Ausubel [1, p. 1–14] singles out six desires or needs which undergird the construct of motivation:
1. the need for exploration
2. the need for manipulation
3. the need for activity, both mental and physical
4. the need for stimulation
5. the need for knowledge
6. the need for ego enhancement.
These categories mentioned above are relevant for second language acquisition.

e.g. most of the fi rst year students, who were asked to write on the survey anonmously the reason they had entered the 
faculty of Romance-Germanic Philology, wanted to learn a second language in order to «fi nd a good job after graduating». 
Here the need for security and the physical need works. Some of them wanted to learn English as «it is very fashionable to 
study English and computers» and they wanted to be considered as one of «the educated people» (a problem of identity).

 H.Douglas Brown [2, p. 152–180] identifi es three types of motivation: 1. Globa 2. Situation 3.Task-oriented.
 All of them are required for second language acquisition.

e.g. A learner may possess high global motivation, but low ‘task’ motivation to carry on the written task or just on the 
contrary – a person may be eager to do the task at that moment, but it may be the only task she will do as she does not need 
to study a second language.

 Robert Gardner and Wallace Lambert [5] have carried out one of the best-known studies of motivation in second language 
learning. They differentiate between two types of motivation: 1. instrumental motivation 2. integrative motivation.

Instrumental motivation refers to the learner’s desire to acquire the second language for instrumental goals, for example fur-
thering a career, reading technical material (need for knowledge) etc. 

Integrative motivation works when the learner wants to integrate with the culture of the second language group, for example, 
immigrants.

Gardner [5] defi nes motivation as «the combination of effort plus desire to achieve the goal of learning the language plus favor-
able attitudes toward learning the language». He sees a motivated individual as one who has the desire to achieve a goal, who is 
prepared to extend the effort to achieve that goal and who gains satisfaction from the task.

* The examples are ranging from preschool to university levels.
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The Stimulus – Appraisal basis for attitude and motivation (Gardner 1985). 

The results of the analytic research allow us to assume that the learner appraises the teacher, the method, and the syllabus, as 
well as the target language, its speakers and the culture in which it is used based on his/her past experience and cultural background. 
As each person has her own value system, which she has developed during his lifetime, «each second learner is on a separate moti-
vational trajectory» [8, p. 278–287]. Besides these personal preferences there exist common basis for all the second language learn-
ers. The best methods for second language teaching are those which are based on these common features and are fl exible enough 
to undergo certain changes depending on the learner’s characteristic features, needs, motivation, cultural background etc. For a SL 
teacher, it is very important to offer students topics, exercises which encourage their interest and increase their motivation. Besides 
the new material needs to be based on already existing knowledge of a native language, second language, cultural peculiarities etc.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ «LINGUA.SKILLS» 
ПРИ ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ 

У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

У статті розглядається поняття «змішане навчання» і його основні компоненти. Аналізуються переваги і не-
доліки моделі технології змішаного навчання в процесі викладання іноземної мови, обґрунтовується її ефективність 
в умовах сучасної освіти. Автор досліджує досвід використання електронної навчальної платформи LingvaSkills на 
заняттях з англійської мови в педагогічному вищому навчальному закладі. 

Ключові слова: змішане навчання, самостійне навчання, стаціонарне навчання, спільне навчання, електронна 
навчальна платформа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЫ «LINGUA.SKILLS» ПРИ СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

В статье рассматривается понятие «смешанное обучение» и его основные копоненты. Анализируются преиму-
щества и недостатки модели технологии смешанного обучения в процессе преподавания иностранного языка, дока-
зывается её эффективность в условиях современного образования. Автор исследует опыт использования електрон-
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ной обучающей платформы LingvaSkills на занятиях английского языка в педагогическом высшем учебном заведении.
Ключевые слова: смешанное обучение, самостоятельное обучение, онлайн-обучение, очное обучение, общее об-

учение, електронная обучающая платформа.

USING OF THE E-LEARNING SYSTEM «LINGUA.SKILLS» IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING ON THE 
BASIS OF THE BLENDED LEARNING AT PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

The article deals with the problem of using e-learning platform LingvaSkills while teaching English language on the basis 
of the blended learning approach in Pedagogical Higher Educational Institution. Different defi nitions of the notion «blended 
learning» have been analyzed. The advantages and disadvantages of teaching English under the conditions of blended learn-
ing have been determined. The author considers blended learning as a combination of traditional and innovative technologies 
of electronic, distance and mobile learning, combining advantages of each one. There are such components of blended learn-
ing model while teaching foreign language: face to face classrooms, self-study learning, and online collaborative learning. 
The article also deals with the analyses of the experience of e-learning platform LingvaSkills using. The author states that the 
full use of LingvaSkills allows diversifying forms of training, as well as multivariate representation of information, individual-
izing instruction, and intensifying the activities of students during the training. It provides interactive learning, revision of 
material and effective independent work of students. LingvaSkills is a free and open-source software learning system. It is 
based on pedagogical principles, and used for blended learning, distance education, fl ipped classroom and other e-learning 
projects at universities. So the article is really topical because of the lack of researches and special scientifi c works in the fi eld 
of information and communication technology in education.

Key words: blended learning, individual study, face to face classrooms, self-study learning, online collaborative learning, 
e-learning system.

Нові напрямки та умови українського сьогодення, а також взяті урядом зобов’язання щодо приєднання України до Єв-
росоюзу зумовили необхідність задоволення нових освітніх потреб. Істотні зміни в системі навчання в Україні пов’язані з 
посиленням інтеграційних процесів у світовому співтоваристві, інтенсивним розвитком інформаційних технологій, розви-
тком процесу глобалізації інформаційного простору. З розвитком потреб суспільства змінились акценти методики викла-
дання іноземних мов у вищому навчальному закладі – з читання та перекладу літератури за фахом на комплексне вміння 
реалізовувати іншомовну комунікацію професійного спрямування. Поряд із цим особливого значення набувають інформа-
ційні технології та змішане навчання, які відкривають нові потенції для оптимального розвитку умінь і навичок здійснення 
комунікації іноземною мовою. Сутність тенденції полягає в концепції змішаного навчання. Під змішаним навчанням іно-
земній мові ми розуміємо комбіновану систему професійно орієнтованого іншомовного навчання, яка передбачає активну 
комунікацію між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедійних засобів [1, с. 4]. Ця форма 
навчання відображає раціоналізацію та демократичний підхід щодо свободи вибору місця, часу, темпу оволодіння профе-
сійно орієнтованою компетентністю у продуктивних видах іншомовної мовленнєвої діяльності. 

Впровадження електронних освітніх ресурсів в освітній процес вищого навчального закладу змінили діяльність як 
студентів, так і викладачів. На сьогодні усі учасники освітнього процесу можуть застосовувати сервіси мережі Інтернет – 
електронну пошту, електронні бібліотеки, форуми, чати та інші засоби взаємодії; створювати віртуальні класи (Whiteboard, 
вебтур, вебінар), освітні сайти, портали, системи порталів та ін.; використовувати соціальні Інтернет-сервіси – соціальні 
мережі, соціальні пошукові системи, блоги, закладки, мережні програмні засоби – карти знань (mind map), засоби ство-
рення презентацій (MS PowerPoint, Google Presentations, Prezi.com, SlideRocket, тощо), додатки Google (Gmail, YouTube, 
Talk) та ін. [3, с. 96]. 

Дедалі частіше навчальні заклади використовують в роботі системні платформи змішаного навчання. Більшість ВНЗ 
України зупинили свій вибір на безкоштовних навчальних платформах (ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, Moodle, OLAT, 
Open ACS, Sakai та ін.). Проте питанню запровадження методу змішаного навчання англійській мові у вітчизняних на-
вчальних закладах із застосуванням онлайн платформи вивчення іноземної мови LingvaSkills приділено недостатньо уваги. 

Метою статті є визначення можливостей використання електронної навчальної платформи LingvaSkills при змішано-
му навчанні іноземної мови в педагогічному вищому навчальному закладі.

Аналіз публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених дозволяє зробити висновок, що існує низка наукових досліджень, 
які сприяють модернізації процесу професійно орієнтованого комунікативного навчання і проводяться за такими напря-
мами: інноваційні підходи до вивчення іноземної мови у підготовці фахівців (О. Авксентьєва, Т. Ваколюк, О. Письменна,
 О. Плотнікова, О. Пометун, Л. Рабійчук, Л. Черноватий); проблеми використання інформаційних технологій і електро-
нних освітніх ресурсів у вищій школі (В. Ю. Биков, А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, Л. А. Карташова, В. В. Лапінський, 
А. Ф. Манако, Н. В. Морзе, С. О. Сисоєва, О. В. Співаковський, О. М. Спірін); проблеми змішаного навчання, e-learning 
(А. Андрєєв, В. Биков, Н. Корсунська, В. Солдаткін, О. Тіхомірова, Е. Тоффлер); організація аудиторної та самостій-
ної роботи студентів з іноземної мови (О. Бігич, Н. Бориско, Н. Гез, І. Задорожна, Н. Маєр, О. Тарнопільський, L. Dam. 
E. Macaro); методичні принципи навчання іноземної мови із використанням інформаційно-комунікаційних технологій 
(О. Мацюк, А. Янковець, Л. Морська та ін.).

Беручи до уваги науковий доробок зазначених вище авторів, ми розглядаємо змішане навчання іноземній мові як ор-
ганічне поєднання традиційного навчання з інноваційними технологіями електронного, дистанційного і мобільного на-
вчання при оптимальному поєднанні сильних сторін і переваг кожного з них [7, с. 12]. Запропоноване визначення дає 
можливість назвати наступні компоненти моделі змішаного навчання іноземній мові професійного спрямування у вищому 
навчальному закладі: 

• очне навчання (face to face classrooms), що являє собою традиційний формат аудиторних занять;
• самостійне навчання (self-study learning) – самостійна робота студентів: пошук, вивчення, аналіз матеріалів відповід-

но до складеного викладачем плану
• спільне навчання (online collaborative learning), при якому студенти і викладач працюють з використанням онлайн 

технологій. 
Механізм реалізації концепції змішаного навчання передбачає створення комфортного освітнього інформаційного се-

редовища, системи комунікацій, що представляють всю необхідну навчальну інформацію. До переваг застосування зміша-
ного підходу у формуванні іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя відносимо: 

– продуктивність процесу навчання – забезпечується можливість навчання у будь-який час, з будь-якого місця; 
– гнучкість, асинхронний режим роботи – можливість навчатися як у зручний для студента час, так і в потрібному для 

нього темпі, пристосованість до індивідуальних потреб та особливостей студентів; 
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– інноваційність – розробка та впровадження продуктивних методів навчання (»кейс» – технології, проектний метод, 
дослідницькі методи, тестові технології, навчання в малих групах, ділові ігри та навчання у телекомунікаційних проектах 
та ін.); 

– інтерактивність – забезпечується за рахунок різноманітності типів контенту; 
– швидкість – одночасно можна вчити багатьох людей на тому матеріалі, який було розроблено для одного слухача;
– розробка індивідуальної траєкторії кожним, хто навчається;
– легкість в організації повторення вивченого матеріалу; 
– здійснення системи контролю та самоконтролю;
– самоосвіта і саморозвиток.
Разом з тим, під час організації навчального процесу з вивчення іноземної мови майбутніми педагогами за моделлю 

змішаного навчання варто враховувати можливі труднощі, а саме: 
– необхідність оснащення вищих навчальних закладів достатньою кількістю комп’ютерів та оновлення програмного 

забезпечення; 
– наявність технічних проблем; 
– рівень комп’ютерної грамотності як у студентів, так і у викладачів; 
– значні затрати часу на підготовку до занять із використанням інноваційних технологій; 
– визначення оптимального місця інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі [8, с. 37].
Змішане навчання (blended learning) дозволяє використовувати накопичений позитивний досвід здійснення класичного 

навчання, доповнюючи його сучасними технологічними інноваціями. Адже дозволяє оптимізувати часові затрати викла-
дача і підвищити ефективність процесу навчання вцілому. Студент стає більш активним учасником навчального процесу, 
що здатний вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію, виходячи із власних потреб [5, с. 75]. 

Засобами досягнення навчальних цілей за методикою змішаного навчання є два типи навчальних платформ:
 • зовнішні платформи, змістове наповнення яких індивідуально розробляє навчальна інституція, з урахуванням з мети 

навчання та аналізу потреб студентів (наприклад, Moodle, Web Course Tools);
 • внутрішні платформи, що відображають зміст уже розроблених навчальних курсів (наприклад, Mackmillan English 

Campus, CALL) [4, с. 160]. 
Наш вибір дистанційного середовища LingvaSkills в якості засобу для формування іншомовної граматичної компетент-

ності студентів пояснюється тим, що це є український національний інтелектуальний продукт, безкоштовна інноваційна 
онлайн-система, яка дозволяє якісно та професійно вивчати англійську мову у відповідності до міжнародних стандартів 
знання мови. Система є проста і зручна у використанні, незалежна, оскільки не потребує постійного адміністрування або під-
тримки з боку технічого відділу, а також не вимагає специфічних знань у сфері комп’ютерних технологій або програмуванні.

Разом з тим, LingvaSkills відповідає визначеним критеріям до навчальних платформ, таким як надійність в експлу-
атації, модульність, безпечність, сумісність. В цій системі встановлюються такі ролі: студент переймає роль активного 
суб’єкта, що самостійно набуває знань, формує свою власну систему вмінь та навичок, звісно за допомогою певних дже-
рел, а роль викладача у цій схемі зводиться до мотивування та підтримки тих, хто навчається, підготовки інформаційних 
джерел, що використовуються при самостійному вивченні тощо. Найефективнішим вважається інтерактивне навчання, яке 
набувається в співпраці всіх суб’єктів пізнавального середовища, що передбачає обов’язковий обмін набутими досвідом 
та думками [6, с. 78]. 

Також на базі даної платформи розроблена концепція змішаного навчання, яка допомагає навчати студентів граматиці 
англійської мови в онлайн, а під час аудиторних занять відпрацьовувати комунікативні навички. Використовуючи плат-
форму LingvaSkills у навчальному процесі, студент може в будь-який час переглядати необхідний граматичний матеріал в 
режимі онлайн, самостійно опрацьовувати використання граматичних конструкцій англійської мови (150 уроків до кож-
ного рівня), виконувати необхідні завдання (3 різновиди вправ, включаючи аудіювання); виправляти помилки, повторю-
вати пройдений матеріал, перевіряти свої знання, проходити тестування. Викладач має можливість через свій «особистий 
кабінет» відстежувати виконання студентом завдань та характер помилок, що дає змогу коригувати аудиторну роботу. 
Такий підхід значно скорочує час викладача на відпрацювання граматичних структур під час аудиторної роботи, а також 
економить час на перевірку завдань самостійної роботи студента.

Оскільки платформа LingvaSkills пропонує лише граматичні завдання відповідно до міжнародних стандартів знання 
мови рівнів А1, А2, В1, це дещо звужує контингент студентів, оскільки дозволяє використовувати її як засіб розвитку іншо-
мовної граматичної компетентності студентів немовних спеціальностей вищого навчального закладу. Однак, використан-
ня окремих уроків може використовуватись в якості індивідуальних завдань і для майбутніх фахівців з іноземної філології. 
Система LingvaSkills може бути використана для розробки дистанційної форми підтримки стаціонарного навчання при 
вивченні англійської мови.

Переваги навчання за допомогою електронних систем не підлягають сумніву. Ні для кого не секрет, що студенти час-
то ставляться безвідповідально до результатів своєї навчальної діяльності, зловживають списуванням під час письмових 
контрольних робіт, користуються підказками тощо. Але в умовах використання електронних навчальних систем таке став-
лення до навчання стає неможливим завдяки проведенню електронних тестів і контрольних робіт, які передбачають само-
стійне виконання всіх завдань протягом обмеженого часу [3, с. 100]. 

Завдяки зручній платформі LingvaSkills пропонується:
• гнучкий графік занять, доступність навчання в будь-який час (кожен студент сам обирає коли виконувати вправи);
• студент отримує доступ до комплекту необхідних навчальних матеріалів у сучасному електронному вигляді;
• зворотній зв’язок (цілодобовий контакт із користувачами завдяки онлайн чату);
• збільшується творчий та інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації.
Зазначимо, що поєднання електронного середовища з денним навчальним процесом має позитивні наслідки. У такий 

спосіб можливо ефективно узгодити, спланувати і скоригувати самостійну діяльність студентів. Однією з об’єктивних пе-
редумов такого навчання у вищому навчальному закладі є скорочення кількості аудиторних годин та збільшення годин, що 
відводяться на самостійну позааудиторну роботу студентів. Таким чином, роль викладача у навчальному процесі, як про-
відного джерела інформації, поступово втрачає свою релевантність і перебудовується в опцію організатора, консультанта, 
керівника та експерта самостійної роботи майбутнього фахівця.

Отже, використання системи LingvaSkills для вивчення іноземної мови є продуктивним і ефективним нововведенням, 
оскільки робить навчання більш ефективним, дозволяє розширити можливості отримання знань, сприяє підвищенню мо-
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тивації навчання, стимулює самоосвіту, підвищує результативність й інформативність освіти. Інформаційні ресурси такого 
типу є невичерпними та потребують подальшого освоєння як викладачем, так і студентами. 

 Слід також наголосити, що вагомість роботи зі створення системи LingvaSkills особливо зростає в умовах інтегра-
ції України в Європейську спільноту держав та долучення української освіти до Болонського процесу. Нагадаємо, що 
LingvaSkills є українським національним інтелектуальним продуктом. Це дає підстави зробити висновок про перспек-
тивність обраної теми та розглядати створення власної національної навчальної системи конкретним кроком у реалізації 
завдань із реформування сучасної освіти в Україні. 

Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаємо в дослідженні особливостей приросту якісних показників 
рівня володіння англійською мовою за умов змішаного навчання іноземній мові з використанням онлайн платформи 
LingvaSkills.
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ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ СИНТАКСИЧНІЙ ПАРАДИГМІ

У статті розглядається просте речення як основна синтаксична одиниця. З урахуванням сучасного стану лінг-
вістики проаналізовано семантико-синтаксичну структуру простого речення. Схарактеризовано основні види одно-
складних речень. 

Ключові слова: просте речення, предикативність, двоскладне речення, односкладне речення, типи односкладних речень.

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СИНТАКСИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ
В статье рассматривается простое предложение как основная синтаксическая единица. С учетом современ-

ного состояния лингвистики проанализирована семантико-синтаксическая структура простого предложения. Оха-
рактеризованы основные виды односложных предложений. 

Ключевые слова: простое предложение, предикативность, двусложное предложение, односложное предложе-
ние, типы односложных предложений. 

SIMPLE SENTENCES IN MODERN SYNTAX
Studying of the language syntax structure is an actual problem of modern linguistics for a long time. The relevance of 

our research is the need to consider a simple sentence as syntax unit, outlining of the main approaches to the classifi cation of 
simple sentences, clarifi cation of basic grammatical features of different types of sentences. 

The purpose of the proposed work is to form and describe the main approaches to the simple sentences analysis in modern 
linguistics, semantic analyze the syntax structure of simple sentences. 

To achieve this goal it is necessary to solve the following problems: to outline the basic scientifi c concepts that consider 
a simple sentence; describe the classifi cation of simple sentences in modern linguistics; fi nd out the specifi cs of composite 
sentences; fi le semantics and grammatical features of the main types of composite sentences.

 The syntax theory is actively developing today. The current stage of syntax science development is marked with consolida-
tion of integrated and differentiated approach to the analysis of sentences, semantic and communicative language levels of its 
organization. As it is a set of factors of different nature can determine the identity of a construction to some classifi cation type.

Simple sentence is described as the basic syntax unit in this article. The analyzes of semantic-syntax structure of simple 
sentences according to the current state of linguistics is given. Basic types of composite sentences are determined.

Key words: simple sentence, predication, two-part sentence, composite sentence, types of composite sentences.

Постановка наукової проблеми та її значення. Вивчення синтаксичної будови мови тривалий час залишається акту-
альною проблемою сучасної лінгвістики. Сьогодні синтаксична теорія активно розвивається. «На зміну концепцій Ф. Бус-
лаєва, О. Пєшковського, О. Шахматова, В. Виноградова та інших висувається вчення про трансформаційний, генеративний, 
семантичний, комунікативний, структурно-семантичний синтаксис» [6, с. 3]. Вагомим здобутком сучасної синтаксичної те-
орії є монографії, підручники, навчальні посібники тощо (І. Вихованець «Граматика української мови. Синтаксис» (1993 р.); 
І. Слинько, Н. Гуйванюк, М. Кобилянська «Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання» (1994 р.); А. Загнітко 
«Теоретична граматика української мови: Синтаксис» (2001 р.); К. Шульжук «Синтаксис української мови» (2004 р.); П. Дудик, 
Л. Прокопчук «Синтаксис української мови» (2010 р.) та ін. 
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Теоретичні засади синтаксису як лінгвістичного вчення сформувались і обґрунтовані у працях мовознавців другої 
половини ХІХ ст., однак синтаксис «завжди був і залишається зосередженням найсучасніших напрямів мовознавчих до-
сліджень, середовищем вибору доцільних для їх здійснення методів і сферою застосування різних експериментальних 
методик» [5, с. 3]. Аспектологія сучасного синтаксису надзвичайно різноманітна. Мовознавці виокремлюють формально-
синтаксичний, семантико-синтаксичний, комунікативний, функціональний аспекти вивчення синтаксису. Сьогодні досить 
активно розвивається теорія синтаксису. 

Актуальність нашої розвідки пов’язана з необхідністю розгляду простого речення як синтаксичної одиниці, окрес-
лення основних підходів до класифікації простих речень, з’ясування основних граматичних ознак різних типів речень.

Мета пропонованої праці – сформувати та охарактеризувати основні підходи до аналізу простого речення у сучасній 
лінгвістиці, проаналізувати семантико-синтаксичну структуру простого речення. 

Для реалізації поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: окреслити основні наукові концепції розгляду 
простого речення; описати класифікації простих речень у сучасній лінгвістиці; з’ясувати специфіку односкладних речень; 
подати семантику та граматичні особливості основних видів односкладних речень. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Питання про основні одиниці 
синтаксису здавна викликало низку дискусій. Сьогодні в українському мовознавстві усталився погляд про три основні 
синтаксичні одиниці: речення, словосполучення, мінімальна синтаксична одиниця (компонент речення чи словоспо-
лучення), що відображено в сучасних навчальних посібниках та підручниках, монографіях. На думку дослідників, цен-
тральною синтаксичною одиницею є речення, оскільки в ньому «реалізуються найважливіші функції мови: комунікативна 
(мова як засіб спілкування) і пізнавальна (мова як знаряддя пізнання і відображення дійсності, вираження думки). Струк-
турно-семантичні особливості синтаксичних одиниць теж виявляються в реченні» [7, с. 43]. За твердженням П. Дудика, 
«жодна з мовних одиниць не має такого багатоаспектного й неоднозначного трактування, як речення» [3, с. 62]. Сам термін 
«речення» вперше вжито в «Грамматике русского языка» О. Партицького (1871 р.). Мовознавці П. Дудик і Л. Прокопчук у 
визначенні речення як синтаксичної одиниці називають основні ознаки речення, а саме: «Речення – основна комунікативна 
мовна й мовленнєва одиниця, до визначальних ознак якої належать: предикативність, модальність, відносна закінченість 
змісту, певна логічна сутність, граматична організованість, інтонаційна оформленість» [3, с. 63]. 

Різні підходи, тенденції до кваліфікації речення зумовили різні визначення речення як синтаксичної одиниці, відомо 
їх до 600 [7, с. 43]. 

У лінгвістиці панівним є визначення В. Виноградова, в якому речення кваліфікується як інтонаційно і граматично 
оформлена найменша комунікативна одиниця, що служить головним засобом формування, вираження думки, вольових по-
чуттів і емоцій [2, с. 65]. Враховуючи різні аспекти вивчення речення, І. Вихованець визначає, що речення – «предикативна 
синтаксична одиниця, а отже, основна синтаксична одиниця-конструкція, що протиставляється у синтаксичній системі 
мінімальній синтаксичній одиниці і словосполученню за формою і функціями, являючи собою граматично організоване 
поєднання слів (або слово) та маючи певну смислову й інтонаційну завершеність. Функціонуючи у мовленні як мінімальна 
одиниця спілкування, воно є водночас одиницею формування й вираження думки» [1, с. 8–9]. К. Шульжук кваліфікує ре-
чення як «мінімальну комунікативну одиницю, яка оформлена за законами певної мови і є відносно завершеною одиницею 
спілкування і вираження думки» [7, с. 44]. Основною ознакою речення дослідники називають предикативність, «комплек-
сну синтаксичну категорію, що виражає співвіднесеність повідомлення з дійсністю і формує речення як комунікативну 
одиницю» [7, с. 44].

У центрі дослідницької уваги, безперечно, перебуває просте речення. Традиційно його визначають за наявністю од-
ного предикативного центру, що формують два головні члени речення (підмет і присудок) у двоскладному реченні, одно-
го головного члена в односкладному реченні або «нерозкладну на члени речення синтаксичну одиницю (нечленоване 
речення)» [1, с. 66]. І. Вихованець у «Граматиці української мови» (1993 р.) подає таке визначення: «Просте речення – це 
синтаксична одиниця-конструкція, побудована за закріпленим у мовній системі зразком, граматичну основу якого стано-
вить один предикативний центр і який створюється неперервністю синтаксичних зв’язків між членами речення [1, с. 66]. 
«За формальними ознаками предикативного центру розрізняють три найбільш узагальнені їх структурні типи: двоскладні, 
односкладні й нечленовані прості речення» [1, с. 67]. К. Шульжук просте речення називає «базовою одиницею, що призна-
чена для передавання відносно закінченої інформації», «основною одиницею, що формує складне речення, а також будь-
який текст» [7, с. 67]. Складним випадкам аналізу простих речень присвятила працю М. Заоборна [4].

Сьогодні дискусійним залишається питання про головні і другорядні члени речення. «Сучасні концепції членів речен-
ня грунтуються на опозиції центральність/нецентральність; реальність, обов’язковість/необов’язковість, тобто беруться 
до уваги не лише різниця між головними і другорядними членами, а й різниця між самими другорядними членами речен-
ня» [7, с. 85]. 

У сучасній лінгвістиці вивчення простого речення має тривалу історію та характеризується багатоаспектністю. На 
думку Л. Кадомцевої, «просте речення з потреб описової навчальної граматики треба описувати, зважаючи на рівень його 
представлення як мовної одиниці і факту мовлення, тексту. Цій меті підпорядковується навчання: від знання моделі, типу 
до вияву її синтаксичних ознак як реальної структури у мовленні» [5, с. 12]. Дослідниця пропонує таку граматичну модель 
речення, яка, власне, й відображає основні аспекти вивчення та підходи аналізу простого речення, а саме:

І. На семантико-граматичному рівні – в розповідній модальності за ознаками:
а) односкладності й двоскладності;
б) неускладненої й ускладненої структури.
ІІ. На рівні комунікативного призначення за ознаками:
а) модальності: питальної (у різновидах), спонукальної, гіпотетичної та ін.;
б) емфази, вокативних утворень;
в) ситуацій розмовного мовлення: слова – еквіваленти речень.
ІІІ. На рівні синтаксичних процесів, які не типізують речень і не є класифікаційними ознаками:
а) неповнота: ситуативна і діалогічна;
б) окремі види ускладнення: вставлення і парцеляція;
в) види членування речень: сегментація, взаємодія простих речень і складних;
г) порядок слів, що поєднує власне граматичний рівень речення з комунікативним [5, с. 12–13].
Однак на кожному рівні виникає багато запитань. Зауважимо, що ще досі не сформований усталений підхід до характе-

ристики низки синтаксичних явищ і синтаксичних категорій, зокрема тлумачень односкладності, неповноти речень тощо. 
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Важливою при вивченні синтаксису простого речення є його класифікація. У сучасній вітчизняній та зарубіжній син-
таксичній теорії прості речення як монопредикативні одиниці класифікують за різними критеріями. Типологія простих 
речень традиційно визначається за такими класифікаційними ознаками:

– за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні, бажальні);
– за емоційним забарвленням (окличні (емоційно забарвлені), неокличні (емоційно нейтральні);
– за способом вираження змісту (стверджувальні, заперечні);
– за здатністю/нездатністю членування (членовані, нечленовані);
– за головними членами речення (предикативним центром) (односкладні, двоскладні);
– за наявністю/відсутністю другорядних членів речення (поширені, непоширені);
– за наявністю/відсутністю необхідних членів речення (повні, неповні).
Така ж класифікація простих речень в основному репрезентується і в шкільному курсі української мови. 
Різняться думки сучасних мовознавців щодо односкладних (одноядерних) речень. Сучасний етап у розвитку синтак-

сичної науки позначений утвердженням комплексного і диференційованого підходу до аналізу речень з урахуванням фор-
мального, семантичного й комунікативного рівнів мови його організації, оскільки саме сукупність чинників різної природи 
може визначати належність тієї чи іншої конструкції до певного класифікаційного типу. Речення з одним головним членом 
здавна привертали увагу вчених. Виокремлення формально-граматичного, семантико-синтаксичного і комунікативного 
аспектів синтаксису сприяє уточненню поняття односкладності з формально-граматичного і семантичного погляду. 

У сучасній лінгвістиці традиційно односкладними називаються прості речення з одним головним членом. «У своїх 
внутрішніх межах односкладні речення розрізняються способом вираження головного члена, кількістю та якістю друго-
рядних членів тощо» [1, с. 98]. Чернівецькі синтаксисти називають односкладні речення одноядерними і трактують так: 
«Одноядерними називаються такі похідні моделі речень та їх варіанти, які з формально-граматичного погляду характе-
ризуються наявністю самодостатнього головного члена, а з семантичного – наявністю суб’єкта і предиката, самого пред-
иката чи нерозчленованого компонента» [6, с. 183]. К. Шульжук вважає, що «односкладні речення – це речення з одним 
наявним головним членом, що не потребують поповнення другим головним членом» [7, с. 115]. Усі односкладні речення 
науковці традиційно поділяють на дієслівні та іменні:

Рис. 1. Односкладні речення в сучасній синтаксичній науці

Серед дієслівних вирізняють односкладні означено-особові речення – це речення, головний член яких виражений 
дієсловом дійсного способу першої або другої особи однини чи множини теперішнього або майбутнього часу, а також 
наказового способу і вказує особовим закінченням на означену особу. Головний член односкладних означено-особових 
речень виражається: 

– дієсловом першої особи однини чи множини дійсного способу, наприклад: Люблю Україну; Хочемо миру;
– дієсловом другої особи однини та множини дійсного способу: Прийдеш сьогодні?; Повернетесь додому;
– дієсловом наказового способу: Вставай з колін; Читайте мудрі книги! 
 Односкладні неозначено-особові речення – це речення, головний член яких виражений дієсловом третьої особи мно-

жини теперішнього, майбутнього або минулого часу і називає дію, здійснювану неозначеними особами: Розповіли прав-
ду; Говорять про справи. 

Зауважимо, що в неозначено-особових реченнях основна увага зосереджена на дії, а дійова особа є неозначеною. Часто 
виникають труднощі із розрізненням неозначено-особових і узагальнено-особових речень. Серед інших типів односклад-
них речень узагальнено-особові вирізняються тим, що вирішальною ознакою в їх становленні є семантика конструкції. 
Це речення, головний член яких виражений дієсловом другої особи теперішнього чи майбутнього часу (рідше – іншими 
особовими формами) і вказує на узагальнену особу. Найчастіше ці речення трапляються в прислів’ях, приказках, загадках: 
Свій розум май і в людей питай; Маслом каші не зіпсуєш; Шукайте і знайдете. 

Серед односкладних речень вирізняють ще безособові. Це речення, головний член яких називає дію чи стан, незалежні 
від активного діяча. Дійова особа взагалі не передбачена. З урахуванням морфологічної природи головного члена безосо-
бового речення та його загальної семантики виділяють кілька різновидів. Головний член у безособовому реченні може 
бути виражений: 

– безособовим дієсловом, наприклад: Надворі сніжить; Хворого морозило; 
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– особовим дієсловом у значенні безособового: Живицею пахне і пахне медом… (М. Вінграновський); 
– дієслівними формами на -но; -то: Справу зроблено; Завдання виконано; Сукню пошито; 
– прислівниками або словами категоріями стану жаль, шкода тощо: Жаль мені старого батька; На серці весело. 
Безособові речення слід відрізняти від інфінітивних, які порівняно недавно виділилися в окремий класифікаційний 

різновид. Це речення, головний член яких виражений синтаксично незалежним інфінітивом. Пор.: Відпочити б з дороги; 
Писати тільки правду; Встати! – інфінітивні речення; Треба писати тільки правду; Усім необхідно попрацювати – 
безособові речення. 

Окремий різновид односкладних речень становлять ґенітивні речення, в яких головний член виражений сполукою за-
перечного слова немає (нема) з іменником у формі родового відмінка. Напр.: Нема вже рятунку; Без труда немає плода. 
Такі конструкції можуть бути еліптичними: І ніде ні садочка, ні квіточок! (І. Нечуй-Левицький).

Варто звернути увагу на те, що односкладні речення – це повні речення. Щоб уникнути помилок в аналізі, слід зазна-
чити, що неповним є речення, в якому пропущено один або кілька структурно необхідних членів, що встановлюються з 
попереднього речення чи ситуації мовлення. Наприклад: Над містом розмовляють голуби. Про що, не знаю. Про цікаві 
речі. Про той собор. Про людство. Про війну. Про білий світ, про небо з далиною (Л. Костенко); Хто купляв собі Долю за 
гріш. А хто – за мільйони (Л. Костенко).

З-поміж інших типів односкладних речень вирізняються номінативні. За способом вираження головного члена такі 
речення належать до іменних конструкцій. Односкладні номінативні речення – це речення, головний член яких вираже-
ний іменником у формі називного відмінка. Можуть бути непоширеними і поширеними. З огляду на значення та структу-
ру номінативних речень мовознавці традиційно виділяють кілька їх різновидів: 

– екзистенційні (буттєві) – виконують описову функцію і використовуються за умови, коли в усній чи писемній 
формі необхідно зафіксувати існування, наявність певного явища, предмета, факту, події, часу, названих прямим відмін-
ком. Напр.: Вечір; Краса; Високі тополі; 

– вказівні – у них значення існування ускладнюється значенням вказівності, що морфологічно виражається частками 
це, то, ось: Ось і Тернопіль; Он і вулиця;

– оцінні – поєднують номінацію предмета та його емоційну оцінку. Їх диференціюють на оцінно-стверджувальні 
(Справді славна дівчина (М. Стельмах) та оцінно-окличні: (Яка радість!); 

– власне називні речення – речення, що є назвами установ, книг, журналів тощо: Міністерство освіти і науки Украї-
ни; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; «Дзвін» (журнал); «Історія» 
(підручник);

– «називний уявлення». Це особливий різновид номінативних речень, уперше виділений О. Пєшковським. Такі речен-
ня констатують уявлення предмет, стверджуючи наявність предмета чи його необхідність. Після нього іде відповідний 
коментар, напр.: Тернопіль! Чудове місто для життя… 

У шкільному курсі української мови розглядають означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безосо-
бові і називні односкладні речення. 

Зауважимо, що важливу роль в односкладних реченнях відіграє порядок слів. Варто не сплутувати речення такого 
типу: Пізня осінь і Осінь пізня (перший приклад – односкладне номінативне речення з головним членом, співвідносним 
із підметом – осінь, пізня – узгоджене означення; друге речення – двоскладне, непоширене, повне, підмет – осінь, (є, була) 
пізня – складений іменний присудок).

Висновки і перспективи подальшого дослідження. Отже, сучасний етап у розвитку синтаксичної науки позначений 
утвердженням комплексного і диференційованого підходу до аналізу речень з урахуванням формального, семантичного 
й комунікативного рівнів мови його організації, оскільки саме сукупність чинників різної природи може визначати на-
лежність тієї чи іншої конструкції до певного класифікаційного типу. Однак зауважимо, що багато синтаксичних явищ, 
понять і сьогодні залишаються ще недостатньо вивченими, потребують чіткості, однозначності, нових наукових розвідок. 
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СИНОНІМІЯ У РИТОРИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЦИЦЕРОНА

У статті розглянуто типи синонімії у риторичних трактатах Цицерона. Аналіз риторичної терміносистеми 
у Цицерона не виявив принципової різниці між термінологічною і загальнолітературною синонімією. Для неї харак-
терні ті ж самі типи синонімів – дублетні, поняттєві, ієрархічні, стилістичні.

Ключові слова: синонімія риторичних термінів, дублетна синонімія, поняттєва синонімія, родо-видова синоні-
мія, стилістична синонімія.

СИНОНИМИЯ В РИТОРИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ЦИЦЕРОНА
В статье рассмотрено типы синонимии в риторических трактатах Цицерона. Разбор риторической терми-

носистемы в Цицерона не проявил принципиальной разницы между терминологической и общелитературной сино-
нимией. Для нее характерны те же типы синонимов – дублетные, понятийный, иерархический, стилистический. 
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Ключевые слова: синонимия риторических терминов, дублетная синонимия, понятийная синонимия, родо-видо-
вая синонимия, стилистическая синонимия.

SYNONYMY IN THE RHETORICAL TERMINOLOGY OF CICERO
In this particular article we have examined some types of Latin synonymy in the rhetorical tractates of Cicero. One of the 

most disputed questions in the linguistics is the question of existence of synonymy in the terminological systems. Analysis of the 
rhetorical term system has not displayed any conceptional difference between terminological and common literary synonymy. 
Existence of synonymic terms as the feature of scientifi c language can be explained by several factors such as insuffi ciently 
formed terminological apparatus of science, active process of it’s formation, existence of different concepts and ideas, histori-
cal changes in the scientifi c language, foreign borrowings and parallel existence of it’s translations. Despite of taking into 
consideration the research that has been made in the fi eld of synonymy, for now we do not possess one explicit point of view 
on this specifi c subject. Talking about synonymy in terminology we should notice that the same kinds of systematic chains are 
fi xed in the terminological systems. For the rhetorical terminology of the Latin language the development of synonymic fund 
and establishment of synonymic relations was typical. For the terminological system of synonyms such types of synonyms are 
typical – duplicate, conceptional, hierarchical and stylistic. 

Key words: synonymy of rhetorical terms, duplicate synonymy, conceptional synonymy, genus-species synonymy, stylistic 
synonymy.

У сучасній науці синонімії термінів присвячено багато авторитетних праць, де досліджують причини виникнення тер-
мінологічної синонімії, поняття дублетності, варіантності, еквівалентності термінів тощо. 

Найбільш суперечливим є саме питання існування синонімії у термінологічних системах. Деякі вчені притримуються 
думки, що властива термінологіям абсолютна синонімія, для якої характерна відсутність семантичних чи стилістичних 
відтінків значення, дає підстави називати це явище термінологічною дублетністю. З іншого боку, багато вчених не від-
мовляються від терміна синонімія стосовно мови термінологічних систем, і цієї традиції ми дотримуємося у нашій роботі. 

Існування синонімії термінів як риси наукової мови, можна пояснити декількома факторами: недостатньо добре сфор-
мований термінологічний апарат науки, активний процес його становлення, існування різноманітних наукових шкіл чи 
принципово відмінних концепцій, історичні зміни у науковій мові, запозичення іноземних термінів та паралельне існуван-
ня їх перекладів. Слід зазначити, що активна синонімізація термінів, що проявляється у боротьбі синонімів за збереження 
у мові, завжди присутня на ранньому етапі становлення тої чи іншої науки. Для прикладу можна вказати, що індекс назв 
атомів у філософській поемі Лукреція «Про природу речей» нараховує п’ятдесят три одиниці [9, с. 88–89]. Синонімія тер-
мінів також характерна для риторичної теорії в період її зародження та на ранніх етапах розвитку, коли термінологія навіть 
одного автора ще не була усталеною. 

Питанням синонімії цікавилися вже античні теоретики. Так, софіст Продік з Кеоса (V ст. до Р. Хр.), який глибоко за-
ймався етимологією слів, перший звернув увагу на синонімічні слова, намагаючись встановити різницю у відтінках їх 
змісту [6, с. 184]. Побіжні зауваження про синонімію зустрічаються в Аристотеля, пізніше в перипатетиків і стоїків [11, 
с. 688]. Але вперше прийнятне визначення синонімів ми знаходимо у римського ритора І ст. Квінтіліана, який писав, що 
синонімами називаються «слова неоднакові, але подібні за змістом» (Quint. Inst. or. IX, 3, 45) [13, с. 117].

Незважаючи на те, що проблемі синонімії у термінології присвячено багато досліджень, на даний момент не існує 
однозначного погляду на сутність цього мовного явища. Дискусійними залишаються такі питання, як вияснення меж тер-
мінологічної синонімії, виявлення критеріїв синонімічності в термінології, відношення синонімії та варіантності. 

Великий вклад у теоретичну розробку синонімії вніс швейцарський вчений Ш. Баллі. Саме він підняв такі важливі 
і складні питання синонімії, як структура синонімічного ряду, метод ідентифікації, проблема синонімічних відношень 
між словами, що належать до різних частин мови, словами і словосполученнями, елементами різних мовних рівнів. Він 
також вказав на тісний зв’язок між синонімами і структурою семантичного поля, хоч і не користувався цим терміном [3, 
с. 117–118]. 

Під синонімами у сучасній лінгвістиці розуміють слова, що позначають назву одного і того ж поняття, спільні за 
основним лексичним значенням, але які відрізняються змістовими відтінками чи емоційно-експресивним забарвленням, 
сферою стилістичного використання, можливостями поєднання з іншими словами [4].

Говорячи про синонімію у термінології, слід зауважити, що у терміносистемах фіксуються ті ж види системних 
зв’язків, що і в інших сферах лексики загальновживаної мови. 

У загальнолітературній мові кожне слово синонімічного ряду в певному контексті може мати лише одне значення, і 
тому вживання синоніма тут цілком виправдане. Специфікою ж терміна є те, що незалежно від контексту він має лише 
одне значення, і тому терміни-синоніми для позначення одного і того ж поняття інколи вважаються у термінології не-
бажаними. Л. Новіков вважає, що в загальнолітературній мові «синоніми вважаються одною з найбільш системотворчих 
категорій. У термінологічних системах їх роль значно менша, так як у них реалізується переважно лише різновид синонімії 
повного та часткового характеру» [8, с. 18]. 

Синоніми у термінології мають свої особливості, які відрізняють термінологічну синонімію від загальнолітературної. 
Вони часто тотожні за значенням; є синонімами за денотатом і сигніфікатом одночасно; абсолютно не змінюють змісту 
висловлювання; можуть відрізнятися семантикою словотворчих елементів, особливостями функціонування; не протистав-
ляються за ознакою емоційно-експресивної значущості, мають поділ в межах наукового стилю (академічний та науково-
популярний). Також слід враховувати і специфіку кожної термінологічної системи.

Деякі дослідники зазначають, що термінологічну синонімію слід вважати негативним явищем (А. Коваль [7], Е. То-
лікіна [10]), оскільки вона порушує структурну цілісність терміносистеми, утруднює її функціонування, а терміни, які 
вступають у синонімічні відношення, є часто зайвими і порушують обов’язкову умову термінології – термінологічну одно-
значність. Інші вчені (О. Ахманова [1], В. Даниленко [5]) вважають, що терміни-синоніми корисні, оскільки кожен з них 
по-різному розкриває зміст поняття, існування термінів-синонімів сприяє семантичному розвитку терміносистеми в ціло-
му, допомагає віднайти шляхом відбору найбільш доцільну назву для позначення певного поняття, наявність синонімів у 
термінології дозволяє уникнути повторів при викладі матеріалу; терміни-синоніми повністю забезпечують комунікативні 
потреби користувачів.

При визначенні синонімії у термінології існує кілька тенденцій. Більшість вчених синонімами вважають слова одної 
частини мови, які мають значення, які повністю чи частково співпадають і тому можуть заміняти один одного в контексті. 
Інші доводять, що синоніми можуть співвідноситись з одним поняттям чи об’єктом, і називають їх термінологічними ду-
блетами (О. Ахманова, В. Даниленко, К. Авербух). Деякі вчені пов’язують синонімію із загальнолітературною лексикою, а 
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дублетність – з термінологією (Т. Канделакі). Також є вчені, які стверджують, що терміни-синоніми – це не лише дублетні 
(абсолютні) форми, але й також і відносні (Д. Лотте). Таку різноманітність поглядів можна пояснити, перш за все, нео-
днозначним тлумаченням синонімії у загальнолітературній мові. 

Оскільки науковий стиль вимагає максимальної точності визначень, то галузеві термінології намагаються позбавитись 
від синонімії, яка робить важчим сприйняття наукової інформації та може стати причиною неправильного розуміння на-
укового тексту. Але з іншого боку, синонімія є природнім виявом розвитку мови, так як у процесі безперервного розвитку 
науки постійно збільшується кількість термінів для позначення уже відомих предметів чи явищ, що впливає на розвиток 
синонімічних рядів. Великою кількістю синонімів відзначаються ті області термінологічної лексики, які формувались 
протягом довгого історичного періоду. 

Причини виникнення синонімії у термінології зумовлені лінгвістичними та екстралінгвістичними факторами: не уні-
фікованістю термінології; наявністю застарілих назв, що функціонують поряд з новими; взаємодією літературної мови і 
діалектів; використанням запозичених термінів; існуванням повного та скороченого варіантів термінів. 

Ще одною проблемою, на яку слід звернути увагу, є питання різниці синонімії та варіантності термінів. На думку 
деяких дослідників, між однокореневими утвореннями з тим же значенням не може бути синонімічних зв’язків, оскільки 
такі утворення є не окремими самостійними словами, а словотворчими варіантами слів. Це положення, яке ґрунтується 
на теорії А. Смірницького про варіантність слова, було розроблено О. Ахмановою [1]. А. Смірницький та О. Ахманова 
вперше підняли питання про взаємовідношення варіантів та синонімів, що мало великий вплив на практичні та теоретичні 
роботи в області синонімії. 

Для риторичної термінології латинської мови було характерним зростання синонімічного фонду, встановлення сино-
німічних відношень між окремими лексемами і еквівалентними їм словосполученнями. За словами В. Даниленко, «сино-
німія особливо характерна для початкових етапів формування термінологічних систем, коли ще не пройшов природній 
відбір кращого терміна та співіснують різні варіанти» [5].

Класифікація синонімів у термінології є предметом дослідження довгого періоду часу. Наприклад, відомий вчений 
Г. Н. Бабич вирізняє три типи синонімів [2]:

– Абсолютні (слова, що співпадають у всіх відтінках значень та стилістичних характеристиках);
– Ідеографічні (слова, що позначають одне поняття, але відрізняються відтінками значень);
– Стилістичні (слова, що мають відмінні стилістичні характеристики).
При класифікації риторичних термінів-синонімів у Цицерона ми брали до уваги їх понятійний зміст, функціональне 

навантаження, стилістичні функції, родо-видові відношення. Таким чином, виокремлюємо такі типи синонімії:
– дублетну (абсолютну);
– поняттєву (ідеографічну);
– родо-видову (ієрархічну);
– стилістичну. 
На сьогодні багато дослідників «під синонімією у термінології зазвичай розуміють явище дублетності. Е. Толікіна за-

значає, що у термінології ми маємо справу лише з дублетами. Між дублетами немає емоційно-експресивних, стилістичних 
чи відтінкових опозицій, вони можуть відрізнятись лише етимологією чи структурою [10, 61].

Отже дублетність, як різновид синонімії, найхарактерніша саме для термінології. Термінологічні дублети – це слова чи 
словосполучення, які співвідносяться з одним і тим же об’єктом, мають спільний денотат і не мають жодних семантичних 
відмінностей. 

До дублетів відносимо термінологічні пари, для яких характерна семантична тотожність і спільна дефініція. Вони є 
абсолютно замінними. Наведемо приклади: риторичні терміни oratoris ars (De or. I, 135) і ars rhetoricae (Or. 114) – позна-
чають одне і те саме поняття «красномовство», «ораторське мистецтво». Auctor dicendi (Or. 10), effector dicendi (De or. I, 
150) – означають «творець красномовства»; verborum volubilitas (De or. I, 17), verborum aequabilitas (Or. 53) – плавність 
мови; disserendi ratio (Brut. 120), disputandi ratio (Or. 113) – наука розмірковувати. Під цими термінами Цицерон має на 
увазі діалектику. Venustas (De or. III, 199), lepos (De or. II, 220) означають «привабливість»; в теорії смішного Цицерона 
вживаються поряд з однаковим значенням; collocatio verborum (De or.I, 17), constructio verborum (De or. I, 17) – розташу-
вання слів. Interpuncta sermonis (De or. II, 328), interspiratio (De or. III, 173) означають паузу, щоб перевести дух під час 
виголошення промов. Propositum (Brut. 82), propositio (De or. III, 203) означають предмет чи тему в промові; coagmentare 
(Or. 77), coahaerere (Or. 149) – поєднувати; subita oratio (De or. I, 150), fortuita oratio (там же) – експромтна непідготовлена 
промова; extrema oratio (De or. I, 41), extremus sermo (De or. III, 105) – кінець промови; gestus (De or. I, 251), motus corporis 
(De or. II, 88) – жестикуляція.

Крім дублетів, у латинській риторичній термінології також виявлено поняттєві синоніми – номінації, які відрізняють-
ся відтінками значень. Варто зауважити, що цей тип нехарактерний для термінології. І багато дослідників не визнають 
його взагалі: «немає термінів-синонімів, а є терміни-дублети» [5, 73]. Однак все ж прослідковується кілька причин появи 
поняттєвої синонімії: вживання різних термінів для номінації виражальних засобів мови, межу між якими встановити 
важко; використання нових номінацій для позначення понять, які зазнали певного семантичного розвитку (розширення чи 
звуження значення); паралельне функціонування назв риторичних фігур і номінацій майже тотожних понять, однак які не 
трактуються як риторичні фігури, що свідчить про невпорядкованість риторичної системи. 

До поняттєвих термінів-синонімів можемо віднести наступні риторичні терміни: remissio (De or. I, 261), moderatio 
vocis (Brut. 314) – пониження, тобто пом’якшення голосу; lumina (Brut. 275), ornamenta (Brut. 140) – прикраси (мови); 
instrumentum forense (De or. III, 92), instrumentum oratoris (De or. II, 366) – матеріал для оратора. Також сюди відносимо 
терміни і терміносполучення: concluse apteque dicere (Or. 177) i composite et apte dicere (Or. 236) – говорити до ладу; оrnate 
dicere (De or. II, 5) i pulchre dicere (Or. 227) – говорити красиво; verba conlocare (De or. III, 93) і verba struere (Or. 232) – роз-
ташовувати слова (у певному порядку); orator in dicendo exercitatus (De or. III, 79) i orator ad dicendum paratus (Brut. 78) 
– досвідчений оратор (підготовлений до красномовства; cavillatio (De or. II, 218) i dicacitas (De or. II, 218) – насмішка, глу-
зування; inculta oratio (De or. III, 97) i exilis oratio (De or. III, 97) – суха мова (необроблена, невідшліфована); orator mediocris 
(Brut. 136) i orator volgaris (De or. III, 79) – посередній оратор; oratio forensis (Or. 170) i oratio civilis (Or. 30) – політична 
промова; arguti (De or. II, 250) i faceti (Brut. 63) – дотепні (про жарти в промові); doctor dicendi (De or. III, 126) I rhetorum 
princeps (Brut. 316) – учитель красномовства. Сюди можна віднести membratim dicere (Or. 212) i dividere orationem in partes 
(Or. 137) – говорити, розділяючи мову на частини; verba volvere unо spiritu (De or. III, 182) i continenda anima dicere (De or. 
I, 126) – говорити на одному подиху; inversio verborum (De or. II, 261) i ironia (De or. II, 270) – прихована насмішка, іронія.
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Поняттєві синоніми співвідносяться з одним і тим же денотатом, але мають відмінності у поняттєвому плані. Напри-
клад, remissio vocis «пониження голосу» призводять до його пом’якшення (moderatio vocis), inculta oratio «необроблена 
мова» робить її сухою (exilis oratio), doctor dicendi «учитель красномовства» є одночасно й наставником в красномовстві 
(rhetorum princeps), inversio verborum «прихована насмішка» в дійсності є іронією (ironia) і т. д. 

Стилістичні синоніми мають один і той же денотат, але відрізняються емоційно-експресивним забарвленням. Такі 
синоніми мають у своєму значенні вказівку на позитивну або негативну оцінку предмета чи явища. До стилістичних термі-
нів-синонімів ми віднесли наступні риторичні терміни: copiosissimus orator (Or. 99), disertissimus orator (De or. I, 253) – най-
говіркіший оратор (так зневажливо відзивався Цицерон про грецьких ораторів); maiestas verborum (Or. 20) i magniloquentia 
(Or. 191) – пишномовність; oris depravatio (De or. II, 252), obscenitas (De or. II, 252) – непристойність (кривляння); saltare 
incidens particulas (Or. 226), infracta et amputate loqui (Or. 170) – говорити обривками фраз (так Цицерон характеризує ора-
торську манеру Геґезія з Магнезії); copiose dicere (De or. I, 93), perpetuare verba (De or. III, 181) – говорити не вмовкаючи; 
bene Latine loqui (Brut. 259), Latine non pessime loqui (Brut. 210) – говорити правильною латинською мовою (друге слово-
сполучення побудоване на використанні літоти non pessime); rustica asperitas (De or. III, 44), rustica vox et agrestis (De or. III, 
42) – сільська грубість. 

Для риторичних термінів, як і для більшості галузевих систем, характерна ієрархічна синонімія, коли терміни знахо-
дяться у родо-видових відношеннях, наприклад: artifi cium dicendi (De or. II, 29) мистецтво красномовства і artifi cium (De or. 
I, 50) мистецтво, dicendi lumina (De or. II, 119) блискучі слова i lumina (Brut. 275) блискітки, dicendi magister (De or. III, 92) 
учитель красномовства і magister (De or. II, 57) учитель, eloquentia forensis (Or. 13) судове красномовство і eloquentia (De or. 
I, 167) красномовство і т. д. Ідентифікація родо-видових синонімів здійснюється лише у контексті. 

Синонімічні ряди нехарактерні для риторичної термінології Цицерона. Можна об’єднати в синонімічний ряд при-
кметники priscus, vetustus, pervetustus, inusitatus, які актуалізують своє значення, вступаючи в атрибутивні відношення з 
іменником verbum: verba prisca (De or. III, 201) древні слова, verba vetusta (De or. III, 170) старовинні слова, verba pervetusta 
(De or. III, 201) застарілі слова, дуже старі слова, verba inusitata (De or. III, 153) незвичні слова, тобто архаїзми. Домінантою 
є прикметник priscus, який поняттєво і стилістично є інваріантом для інших членів ряду.

Характерним для стилю риторичних трактатів Цицерона є використання синонімічних пар іменників, прикметни-
ків, дієслів, прислівників, з’єднаних, як правило, сурядними сполучниками et, ac, atque, -que. Це – стереотипний при-
йом, характерний для різних жанрів римської літератури. Такі парні синоніми виконують не тільки стилістичну функцію, 
але й семасіологічну – служать для уточнення та конкретизації понять, виражають різні його відтінки. Наведемо прикла-
ди: consuetudo exercitatioque (De or. I, 90) навик і вправляння, disceptatio et controversia (De or. II, 78) спір і тяжба (супер-
ечників), forma fi guraque dicendi (De or. III, 34) вид і образ красномовства, remissio et moderatio vocis (Brut. 314) зниження і 
зм’якшення голосу, ridicula et salsa (De or. II, 217) жартівливі і дотепні слова, vis atque contentio (De or. II, 213) сила і напруга 
(властивість родів стилю), infracta et amputate loqui (Or. 170) говорити уривчастими і відрубними фразами, dilata et fusa oratio 
(Or. 187) обширна і розпливчаста промова, rustica vox et agrestis (De or. III, 42) сільська і груба вимова, distincta et interpuncta 
intervalla (Or. 53) розділені певними інтервалами відрізки мови (distincta et interpuncta – абсолютні синоніми), duplicare iterareque 
verba (Or. 135) подвоювати і повторювати слова, furere atque bacchari (Brut. 276) шаленіти і навесніти (про манеру деяких ора-
торів), subire et succedere sub acumen stili (De or. I, 151) попадати і лягати під вістря пера, orationem ornare atque illuminare (De or. 
III, 25) прикрашати і надавати блиску промові, composite et apte dicere (Or. 236) говорити складно і до ладу та ін. 

В синонімічні відношення можуть вступати також терміносполучення і перифрастичні конструкції. Так, грецький тер-
мін πρέπον, що був одним з основних риторичних прийомів і виражав відповідність змісту твору і словесного вираження, 
Цицерон передає не тільки його латинським відповідником decorum (Or. 70), але й такими синтаксичними синонімами: 
ad rerum dignitatem apte et quasi decore loqui (De or. I, 144) говорити доречно, тобто відповідно до достоїнства змісту; ad 
id, quodcumque agitur, apte congruenter dicere (De or. III, 37), що стосується слів, то слід говорити доречно і відповідно до 
предмету; aptum et congruens (De or. III, 53) доречно і відповідно до предмету; apte dicere (De or. III, 91) говорити доречно; 
quid aptum sit (De or. III, 210) те, що доречно і ін. Таке розмаїття синоніміки пояснюється прагненням античних риторів до 
«varietates sermonis», інколи навіть ціною наукової точності [12, с. 96].

Незважаючи на негативне відношення окремих вчених до синонімії в термінології, як до надлишкового явища, вони 
все ж таки змушені визнати факт її існування. Крім того, більшість лінгвістів вважають її навіть корисною, тому що кож-
ний синонім по-різному розкриває зміст того чи іншого поняття, акцентує той семний зміст, який релевантний для даного 
поняття. І ще однією функцією володіють синоніми, яка робить їх прямо-таки необхідними – це протидія такому небажа-
ному явищу, як полісемія терміна.

Аналіз риторичної терміносистеми у Цицерона не виявив принципової різниці між термінологічною і загальноліте-
ратурною синонімією. Для неї характерні ті ж самі типи синонімів – дублетні, поняттєві, ієрархічні, стилістичні. Значно 
рідше у Цицерона синоніми об’єднуються у синонімічні ряди, що характерно і для сучасних терміносистем. 
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БІБЛІЙНА ФРАЗЕОЛОГІЯ В УКРАЇНОМОВНИХ ТА АНГЛОМОВНИХ ОН-ЛАЙН ВИДАННЯХ

У статті ідеться про особливості використання біблійних крилатих висловів у популярних сучасних україно- та 
англомовних он-лайн виданнях. Розглянуто семантику та функції біблеїзмів у сучасному газетному тексті, відзна-
чено особливості авторської інтерпретації традиційних виражальних засобів.

Ключові слова: біблеїзм, фразеологізм, крилатий вислів, семантика, стилістичні функції, публіцистичний стиль, 
газетне мовлення.

БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ОН-ЛАЙН ИЗДАНИЯХ 
В статье идет речь об особенностях использования библейских крылатых выражений в популярных современ-

ных украино- и англоязычных он-лайн изданиях. Рассмотрены семантика и функции библеизмов в современном га-
зетном тексте, отмечены особенности авторской интерпретации традиционных выразительных средств.

Ключевые слова: библеизм, фразеологизм, крылатое выражение, семантика, стилистические функции, публи-
цистический стиль, газетная речь.

BIBLICAL PHRASEOLOGY IN UKRAINIAN AND ENGLISH ONLINE MAGAZINES
This article describes the peculiarities of biblical phraseology usage in popular Ukrainian and English online magazines. 

The semantics and functions of biblical and religious idioms in modern famous publications were analyzed. There were also 
noted several peculiarities of author’s interpretations of traditional expressive means. The research material is the sample of 
most frequently used phraseological units of biblical or religious origin of the most popular modern (2010-2016) online edi-
tions. Here we used the descriptive, contextual method, the method of variations for the phraseology study, and elements of the 
comparative method. It was found that most of statements analyzed saved their traditional meaning or have an identical one. 
One uses biblical idioms in order to get more expressive fi gurative naming of ideas or phenomena. Some units in both English 
and Ukrainian articles of different magazines and authors have the same meaning. It means, they turned into the stock phrases.

Keywords: biblical expressions, idiom, phraseology, semantics, stylistic functions, journalistic style, newspaper broad-
casting.

Поряд із національною фразеологією сучасний публіцистичний стиль, часто послуговується й біблійною. Виразність 
фразеології біблійно-релігійного словника, зумовлена її стилістичною закріпленістю, сугестивним характером, становить 
основу використання цих одиниць для створення урочистого, піднесеного чи іронічно-сатиричного забарвлення. 

З огляду на те, що сучасні ЗМІ є одним з найбагатших джерел для дослідження тенденцій у розвитку літературної 
мови, та з урахуванням актуальності порівняльного вивчення мовних явищ уважаємо, що вивчення застосування біблій-
них крилатих висловів в популярних україно- та англомовних виданнях є досить цікавою науковою проблемою.

Таким чином, метою роботи є дослідження фразеологізмів у сучасних популярних україномовних та англомовних 
виданнях. Для досягнення мети плануємо визначити біблійні крилаті вислови, найбільш часто використовувані в популяр-
них сучасних ЗМІ; дослідити особливості їх функціонування та семантичного розвитку. Поставлені завдання визначають 
методи: описовий, контекстологічний, варіаційний та елементи зіставного.

Уперше здійснено аналіз особливостей функціонування біблійних крилатих висловів у сучасних популярних англо-
мовних та україномовних он-лайн виданнях, описано особливості інтерпретації фразеологічних одиниць.

Перспективи дослідження полягають в залученні до аналізу ширшого діапазону фразеологізмів, що дасть можливість 
зробити узагальнені висновки про використання цих мовних засобів у сучасному літературному мовленні. 

Біблія – одне з продуктивних джерел поповнення фразеологічного фонду багатьох мов християнського світу. Про-
тягом століть вона була найбільш широко читаною й цитованою книгою; «…не лише окремі слова, а й цілі ідіоматичні 
вислови … увійшли в англійську мову зі сторінок Біблії» [8, с. 111]. Те саме можемо зауважити й про українську мову, 
наводячи як приклад художні твори Г. Сковороди, Т. Шевченка, сучасних поетів [2; 3]. І англомовна, і україномовна куль-
тури протягом багатьох століть перебувають під впливом християнства, що відбилося на мовленні художньої та публі-
цистичної літератури. При цьому дослідники питання відзначають, що «навіть за умови спільності джерела біблеїзмів у 
мовах, що перебувають під впливом християнської культури, виявляються значні відмінності як у кількості, так і в якісно-
му складі цих одиниць. Показово, що навіть у … близькоспоріднених …мовах, такі відмінності досить відчутні» [6, с. 3].

У лінгвістичній літературі є достатня кількість робіт, присвячених аналізу біблеїзмів. Розглядаються їх структурно-
семантичні особливості (Т. Гончаров, В. Плешков), своєрідність функціонування в різних мовах (В. Гак, Г. Лілич, І. Тро-
фімкіна), етимологія (А. Бірих, А. Коваль). 

Біблеїзм  – словосполучення, цитата (речення) або слово біблійного походження, що входить до лексичного складу мови 
[1, с. 28]. У науковому обігу існує кілька схем класифікації біблеїзмів, так, А. Беріх і Й. Матешич, говорячи про походження 
біблеїзмів, називають: 1) вислови, які вже в тексті Біблії відрізняються цілісністю значення; 2) фразеологізми, утворені на 
основі вільних словосполучень Біблії; 3) одиниці, не представлені в Біблії, але семантично визначені її текстом.

Схожою є класифікація Н. Матвєєвої, яка користується поділом їх на: добіблійські (уже в Біблії вживалися як узагаль-
нено-образні звороти); постбіблійські (утворені внаслідок метафоризації вільних словосполучень та утворені на основі 
тих чи інших біблійних сюжетів) [7].

У довіднику крилатих висловів біблійного походження А. Коваль [5] фразеологічні одиниці групуються відповідно до 
розділів Біблії, а також наведено вислови, що походять з апокрифів, житій святих та молитов. 

Таким чином, класифікації фразеологічних одиниць відносно їх зв’язку із текстом Біблії мають спільні риси, а їх від-
мінності пояснюються завданнями, які ставив перед собою дослідник. Для нас ознайомлення із наведеними класифікаціями 
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– можливість краще орієнтуватися у матеріалі й підтвердження здогаду про те, що до біблеїзмів варто віднести не лише 
прямі цитування біблійних висловів, але й узагальнено-образні одиниці, що виникли на основі біблійних історій та образів.

Традиційно фразеологізми зі Старого й Нового Заповітів мають переважно урочисте емоційно-експресивне забарвлен-
ня, хоча залежно від компонентного складу та позначуваного в первісному тексті явища чи подальшого переосмислення 
образів і ситуацій можуть нести й негативну оцінку. Той самий біблеїзм, як і більшість книжних мовних засобів, може 
надавати контексту або високого, небуденного звучання, або, навпаки, зниженого, комічного забарвлення. Крім того, за-
вдяки тривалій літературній експлуатації, певній сталості позначуваних понять і широким суґестивно-асоціативним мож-
ливостям, біблеїзми надають текстам особливої виразності. У зв’язку із цим варто ще пригадати функцію «нагадування», 
завдяки якій ці мовні засоби «пов’язують» собою різні тексти, створюючи глибокі, кількашарові смисли. Таким чином, до 
сучасних текстів біблійні фразеологічні одиниці включаються як своєрідний семантичний конденсат. Нерідко спостеріга-
ється вихід книжної одиниці за межі специфічних для неї контекстів, уведення її до знижених контекстів, використання 
для позначення певних побутових ситуацій, унаслідок чого відбувається нейтралізація книжно-урочистого матеріалу, що 
створює ефект змістової новизни сприйняття біблеїзмів, свіжості й гостроти зображення.

У популярних сучасних українських он-лайн виданнях біблеїзми найбільш часто трапляються в текстах інформатив-
но-ідеологічного характеру, рідше – у розважальних і найменше їх у текстах рекламного характеру. Зважаючи на неодно-
рідність газетно-публіцистичного стилю, збірність його об’єкта й багатоплановість проблематики, ми провели суцільну 
вибірку біблійної фразеології в рейтингових он-лайн виданнях і, виділивши найбільш часто вживані одиниці, зосередили 
свою увагу на них.

Вибірка показала, що в сучасному газетно-публіцистичному стилі як української, так і англійської мов біблійна фра-
зеологія використовується досить активно, проте повсякчасне використання багатьох фразеологізмів без будь-яких змін 
у структурі чи семантиці призводить до нівелювання образності, біблеїзми перестають створювати стилістичні ефекти.

Аналізуючи англомовні видання, ми намагалися зважати ще й на використання біблеїзмів-відповідників до найбільш 
часто вживаних, за нашими спостереженнями, в україномовних текстах. Біблійні фразеологізми використовуються в ан-
гломовних статтях переважно економічного та розважального спрямування, у той час як в україномовних джерелах бі-
блеїзми частіше пов’язані з політичною тематикою. Ще одною відмінністю є більш часте використання фразеологічних 
одиниць у заголовках чи як заголовків статей в англійських виданнях.

Зафіксовано більш активне, порівняно з іншими фразеологізмами, застосування відомого біблеїзму вовк в овечій шку-
рі, що походить з нагірної проповіді Христа і позначає лицеміра, який свої злі наміри приховує під личиною добро-
душності, чесності, лагідності. Близькі до цього значення маємо й в аналізованих текстах – ідеться про політиків [1а, 
15.07.2013; 01.03.2013; 5а, 17.05.2016], громадських діячів [4а, 05.06.2012], терористів [4а, 15.07.2014], причому в одному 
з контекстів маємо, на нашу думку, не дуже вдалий варіант застосування фразеологічної одиниці з подальшим натяком 
на значення вислову: «На відео Грек, як справжній вовк в овечій шкурі, прикидається невинною жертвою, намагаючись 
виправдати…» [4а, 15.07.2014]. Через таке «пояснення» втрачається експресія, заради якої, власне, і використовуються 
в мовленні фразеологічні сполуки. Вислову wolves in sheep’s clothing у газетно-публіцистичному стилі притаманні такі 
самі значення, як і вислову вовк в овечій шкурі, використовується англомовний відповідник також переважно для харак-
теристики чиновників, політиків, зокрема політичних опонентів: «Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has urged the 
international community not to be deceived by the moderate tone of the new Iranian President Hasan Rouhani, calling him a «wolf 
in sheep’s clothing» [7а, 01.10.2013] або «Jeremy Corbyn has accused Boris Johnson and Nigel Farage of being «wolf in sheep’s 
clothing» as they pose as defenders of the NHS when a vote to leave would put the health service in jeopardy [6а, 14.06.2016].

Зафіксовано поодинокі випадки використання вислову для позначення неоднозначності, несподіваності, наприклад, 
із вовком в овечій шкурі порівнюються образи моделей з пофарбованими в чорне пальцями рук, одягнених у пальта з 
причепленими ззаду рогами. Таким чином дизайнер рефлексує на неприємні ситуації, проте вислів використовується для 
передачі враження від колекції загалом: «…колекція наповнена містицизмом. Це як вовк в овечій шкурі» [5а, 17.03.2012]. 
Завдяки такому використанню оживлюється буквальне значення компонентів і через поєднання його із фразеологічним 
посилюється виразність повідомлення. 

Досить цікавим за етимологією й значенням є вислів цап-відбувайло. Зараз він вважається розмовним відповідником 
до висловів козел відпущення та козел офірний (‘про людину, на яку звалюють чужу провину’). Якщо взяти до уваги пояс-
нення походження вислову, наведеного А. Коваль («У «Левіті» говориться про двох ритуальних козлів: це козел жертов-
ний (офірний), який приноситься Богові в жертву; другий козел – це козел відпущення, про якого в цій книзі сказано так: 
«…І покладе Аарон обидві руки свої на голову живого козла, і визнає над ним усі гріхи Ізраїлевих синів та всі їхні про-
вини…, і складе їх на голову козла… І понесе той козел на собі всі їхні гріхи до краю неврожайного, і пустить того козла 
в пустиню» [5, с. 71]), то виходить, що обидві буквальні назви було ототожнено, тому й маємо спільне образне значення 
для всіх трьох висловів. У текстах, які ми розглянули, найчастіше (80%) використовується вислів цап-відбувайло, мабуть, 
через більшу експресивність цієї розмовної форми. Фразеологізм застосовується переважно в узуальному значенні – сто-
совно несправедливо звинувачуваних чи тих, кому доводиться відповідати за щось замість інших: «…із хулігана Тітушка 
намагаються зробити цапа-відбувайла» [5а, 15.07.2014] «…потрібен новий «цап-відбувайло», якого, власне, й роблять з 
Олеся Довгого» [4а, 04.04.2011] та ін. Уважаємо за зайве оформлення фразеологічної одиниці за допомогою лапок, бо й так 
зрозуміло, що йдеться не про буквальне значення вислову. Рідше вислів використовують для метонімічного позначення 
назв істот через семантично збірні назви на кшталт колектив, загін тощо: «Цап-відбувайло» в цих умовах – це колектив 
і 150 000 клієнтів банку, гроші яких просто пропадуть…» [4а, 19.12.2014]. Фразеологізм scapegoat використовується 
позначає зазвичай безневинно обвинувачуваного (постраждалого) і застосовується частіше для позначення груп людей: 
іммігрантів [6а, 07.11.2014], багатих людей [7а, 17.10.2015], а також населення країни [6а, 17.06.2015]. Рідше – називає 
одну особу, наприклад: «Pauline Cafferkey, the British nurse who survived ebola, has said she was made a «scapegoat» for the 
failings of public health offi cials who cleared her to fl y home to Scotland with the deadly virus» [9а, 19.09.2016]. Зафіксовано 
також випадок, коли крилатий вислів використовується в значенні ‘зручне пояснення причин’: «Мental illness has become 
a convenient scapegoat for terrorism – but the causes of terror are rarely so simple» [7а, 25.07.2016].

Ще один із часто вживаних висловів – розбите серце. Ним часто позначають стан пригніченості, страждання. Тради-
ційно сполука використовується в значенні ‘завдаючи кому-небудь болю, страждань, робити його нещасним’, саме такою 
є семантика вислову в більшості контекстів: «…Могла випити більше норми, щоб забутися, заспокоїти своє розбите 
серце» [5а, 21.06.2012]; «Я втратила чоловіка й кращого друга…– моє серце вщент розбите» [1а, 15.07.2014]. Зв’язок 
фразеологізму з інтимними переживаннями людини зумовлює його використання для передавання мотивів особистого 
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горя від втрати коханої людини, таке вживання ґрунтується й на символічному значенні слова серце, фразеологізм роз-
бите серце в деяких контекстах позначає нещасливе кохання («поки не планую співати про … розбите серце», – жартує 
співачка» [5а, 01.04.2016]) проте вислів може позначати й будь-які інші сильні переживання, наприклад у такій градації: 
«Я засмучений, моє серце розбите – Фалькао не зіграє на ЧС» [5а, 24.01.2014]; або ще в уривку: «Моє серце буде розбите, 
якщо сім’я національностей, яку ми об’єднали… буде зруйнована» [2а, 15.07.2014]. Фразеологізм broken heart є також од-
ним з найбільш вживаних, його функції зводяться до експресивного позначення: 1) страждань через нещасливе кохання 
чи розрив з коханою людиною («Dalai Lama suggests practicing celibacy to get over a broken heart» [7а, 08.07.2015]; «To 
mend a broken heart, use your head. Millions of people struggle with what we call heartbreak, but the truth is that no one is ever 
heartbroken. What we really are is thoughtbroken» [9а, 18.05.2010] тощо). Знижується, навіть набуває іронічного забарвлення 
біблеїзм у «прагматичних» контекстах («It was once thought that only time could mend a broken heart, but now scientists think 
popping a couple of aspirin might be the best way to get over a break-up» [8а, 25.09.2014]; «The cost of divorce – a broken heart 
and £2,100 a year» [8а, 16.04.2015]); 2) будь-яких сильних почуттів, що можуть призводити до фатальних наслідків. У 
цьому разі у фразеологізмі акцентується буквальне значення компонентів. Чотири роки тому в газеті «The Gurdian» було 
опубліковано інтерв’ю з кардіохірургом Александром Ліоном, у якому йдеться про те, що британські медики довели: такі 
почуття як любов, страх і горе в буквальному розумінні можуть убити людину, спричинивши серцеву недостатність. Цьо-
му феномену дано назву «синдром розбитого серця». Мабуть, цим фактом пояснюється поява нової семантики відомого 
фразеологізму: «Broken Heart Syndrome: Why It’s Real and How to Heal» [10а, 06.09.2016]; «A broken heart can feel very real 
for those experiencing the loss of a loved one or signifi cant other» [7а, 22.10.2014]; 3) страждань, суму за загиблою людиною 
(«In a statement posted on Facebook, the club said: «It is with a broken heart that I have to inform you all that Kieran McDade 
of our 2003 squad passed away this morning» [6а, 26.08.2016]; «Just pictures and memories, a broken heart and a grave» [6а, 
23.09.2016]. Отже, усі мовленнєві варіанти цілком корелюють із узуальним значенням біблійної сполуки, а обговорення 
в англомовних виданнях наукового поняття «синдром розбитого серця» спричиняє виникнення в замітках своєрідного 
фразеологічного каламбуру.

Таким чином, біблійні фразеологічні одиниці є матеріалом, до якого постійно звертаються автори газетних публікацій. 
Найбільш часто використовуваними в мовленні сучасних ЗМІ є вислови, переважно пов’язані з текстами Старого та Ново-
го Заповітів. В україномовних виданнях біблеїзми вживаються в текстах, тоді як в англомовних широко застосовуються 
в ролі заголовків. Більшість із аналізованих висловів у новітніх контекстах мають значення, близькі до традиційних. 
Використовуються біблійні крилаті вислови для експресивного образного позначення понять чи явищ. Деякі сполуки і в 
англійському, і в українському мовленні переходять до розряду штампів. 
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ТЕКСТОВО-ОБРАЗНА УНІВЕРСАЛІЯ ЯК МОВНОСТРУКТУРНИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ 
ІМПРОВІЗАЦІЙНОГО ТВОРЕННЯ ДУМ

Стаття присвячена розглядові природи мовних структур, їхній властивості слугувати імпровізаційному тво-
ренню героїчного епосу. Увага зосереджена на аналізові мовних одиниць – текстово-образних універсалій, що забез-
печують збереження цілісності тексту, його упізнаваність, а також сприяють ефективному здійсненню фольклор-
ної комунікації.
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ТЕКСТОВО-ОБРАЗНАЯ УНИВЕРСАЛИЯ КАК ЯЗЫКОВО-СТРУКТУРНЫЙ СТИЛИСТИЧЕСКИЙ СПО-
СОБ ИМПРОВИЗАЦИОННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ ДУМ

Статья посвящена рассмотрению природы языковых структур, их способности служить импровизационному 
созданию героического эпоса в процессе живой фольклорной коммуникации.
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TEXT-SHAPED UNIVERSALS AS LINGUISTIC-STRUCTURAL MEANS OF CREATING IMPROVISATIONAL 
SONGS

The article considers the nature of linguistic structures and their ability to serve as improvisational recreating the heroic 
epic in the course of live folklore communications.

Text-shaped image-universals of semantic unity, sold in linear submitted grammatical structures – repetitive micro and 
macrostructure duma text. Depending on the text tool, this concept refers not only to the formula, but a symbol, concept, 
model, textual norm.

Text-shaped universals as constructive text unit as operating unit of verbal memory – is a skeleton – scheme (subject to 
subject, architectonic and other nuances), allowing creative use of available material in the language of consciousness.

Key features text-shaped wagon – serve as tools for building, storing and improvisational playing epic works. Relevant 
structures are units in which there is oral communication; they function actualizators specifi c folklore communication.

Key words: improvisation, the language of duma, textual-image universal.

Чиленні висновки дослідників героїчного епосу (В. Шелест, М. Підгорбунський, С. Грица, М. Дмитренко, М. Страті-
лат та ін.) свідчать, що думи – відповідно до специфіки виникнення, побутування та взагалі існування жанру – зародилися 
в усномовному народному середовищі (ймовірно, козацькому), цим же шляхом і поширювалися. Водночас особливими 
були способи запам’ятовування текстів означеного жанру, а відтак – і їхнього словесно-образного відтворення 

У зв’язку з цим метою нашого дослідження є з’ясування, з допомогою яких мовноструктурних одиниць здійснювалося 
творення і відтворення текстів дум як епічних зразків в умовах живої фольклорної комунікації.

Для досягнення мети необхідно розв’язати такі завдання: з’ясувати специфіку мовноструктурної організації епосу; 
розглянути механізми мовнообразної організації дум як епічних творів в умовах живої фольклорної комунікації; окрес-
лити основні ознаки текстово-образних універсалій як базових різноструктурних одиниць мовнообразної організації дум.

Відзначимо, що питання про мовні засоби імпровізаційного творення / відтворення текстів дум порушено вперше. На-
томість імпровізаційно-відтворювальний характер народних дум визнано їх феноменальною рисою. 

Цю ознаку М. Дмитренко виділяє з-поміж інших характерологічних рис думового епосу, подаючи дефініцію жанру: 
«Думи виконують, як правило, експресивним імпровізованим у межах традиції соло – речитативом <...>» [5, с. 44]. Імпро-
візація (лат. несподіваний) – «різновид творчості, який здійснюється швидко, безпосередньо, без попередньої підготовки 
шляхом фіксації вільного потоку асоціацій» [7, с. 418], «характерна специфіка виконання творів усної народної словес-
ності, які зберігаються у пам’яті виконавців і кожен раз у процесі відтворення в рамках своєї традиційної жанрової форми, 
залежно від індивідуальних особливостей виконавця, зазнають різного ступеня змін» [12, с. 161]. У результаті виникають 
численні варіанти тексту фольклорного твору в процесі усного побутування при збереженні його основного змісту.

Постає запитання: що необхідно співцеві (оповідачу) для того, щоб імпровізувати? Крім знання та дотримання специ-
фіки жанру взагалі, законів римування, метрики, образів, мотивів, архітектоніки твору і способів їх реалізації, обов’язкове 
володіння та дотримання правил використання мовного матеріалу – зокрема, «поєднання фольклорних сегментів тексту» 
[7, с. 418]. Імпровізація передбачає знання поетичної мови фольклору (жанру взагалі, окремих текстів зокрема). Імпро-
візуючи, виконавець «активізує» в пам’яті (тобто відбирає) не окремі слова, а мовні структури (конструкції) – формули 
(по-іншому – текстово-образні універсалії), які є готовими формами, комбінує їх і створює цілісне висловлювання. 

Звичайно, міра (ступінь) імпровізації залежить від творчого таланту оповідача. Відзначаючи, що імпровізація є однією з 
характеристичних ознак фольклору, дослідники вказують на брак розвідок у цьому напрямку: «Але все ж поки що мало ува-
ги приділялося механізму імпровізаційної техніки і способам її виявлення, враховуючи взаємодію слова і музики» [4, с. 228].

Імпровізація передбачає виникнення та використання мовних «заготовок» у фольклорно-поетичному дискурсі. За-
своєння таких «заготовок» зумовлювало при потребі їхнє автоматичне відтворення у процесі фольклорної комунікації 
(виконавець «творив» – імпровізовано відтворював – з деякими видозмінами – коливаннями – фольклорний текст). Імп-
ровізування було можливе тому, що існували певні правила, художні канони побудови (конструювання) фольклорних 
жанрів. Такими правилами і прийомами є мовні закони конструювання фольклорного тексту, реалізація яких очевидна на 
прикладі існування повторюваних різноструктурних мовних одиниць, що в літературознавчих (а почасти і в мовознавчих) 
фольклористичних працях отримали назву формул. На наш погляд, цей термін дещо не конкретизований як для лінгвіс-
тики. Якнайточніше мовну специфіку (механізм творення та функціонування) повторюваних структур, використовуваних 
для імпровізації дум (також інших фольклорних творів) відображає термін текстово-образна універсалія.

Термін текстово-образна універсалія, порівняно з терміном формула (останній кваліфікують по-різному: як струк-
турні частини твору (Г. Мальцев), як загальні місця – стійкі повтори компонентів словесного матеріалу (опорних тем, 
образних стереотипів, постійних епітетів й інших тропів (Т. Івахненка)), як групу слів, що регулярно використовується в 
тих самих метричних умовах для вираження встановленої суттєвої ідеї (М. Перрі), як універсальну властивість поетичної 
мови усної поезії (М. Кумахов та ін.)) – конкретніший, точніший, оскільки містить зміст «загальна назва стійкого висло-
ву; модель побудови, фрази-кліше». Він об’єднує різнорівневі стійкі повторювані мовні одиниці, водночас передбачає 
їх розташування, встановлення ієрархічного підпорядкування, визначення побудови, семантики, поетичних функцій у 
текстовому континуумі.

Текстово-образна універсалія (ТОУ) становить образно-змістову єдність, реалізовану в лінійно представлених гра-
матичних структурах – повторюваних мікро- і макроодиницях думового тексту. Залежно від текстової функції це поняття 
співвідноситься не тільки з формулою, а й із символом, концептом, моделлю, текстовою нормою.

Так, взаємонакладаються поняття текстово-образної універсалії та формули щодо атрибутивних текстово-образних 
універсалій (сира земля, білі руки), субстантивних (батько-мати, Килия-город), вербальних текстово-образних універса-
лій, зокрема складних форм (бере-хапає, квилити-проквиляти) і складених (штити, шанувати, поважати; шукати та 
питати), адвербіальних (рано-пораненько, тяжко-важко, тяжко і важко).

Також термін «формула» стосовно до текстово-образної універсалії використовуємо: а) коли маємо на увазі модель її 
побудови, б) коли структура (мікроодиниця) становить стійкий словесний комплекс, «застиглу», незмінну форму вислов-
лення. Отже, в текстово-образній універсалії поєднано поняття формули і лінгвістичне тлумачення її структури. Текстово-
образні універсалії засвідчені на рівні слова, словосполучення, речення й притаманні творам окремого жанру. 

Текстово-образна універсалія – це мовна модель, співвіднесена з відповідним значенням. Наприклад, модель «при-
кметник + іменник» позначає предмет та його ознаку; модель «іменник у непрямих відмінках + дієслово» становить назву 
предмета, до якого (на який) спрямована дія, і т.ін.

Серед епічних текстово-образних універсалій розрізняємо мікроструктури та макроструктури.
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Мікроструктури – мінімальні одиниці (сполуки), які не підлягають подальшому членуванню; це словосполучення, 
складні слова й прийменниково-іменникові форми та утворені на їхній основі ускладнені варіанти текстово-образних 
універсалій у межах речення (адвербіальні, вербальні текстово-образні універсалії).

Макроструктури – текстові одиниці, співвідносні з реченням (предикативні текстово-образні універсалії), фігури дум-
ки, стилістичні фігури – звороти і синтаксичні побудови, які посилюють естетичний вплив мови; фігури паралелізму та 
періоди, стилістично-композиційні текстово-образні універсалії.

Текстово-образні універсалії співвіднесені з поняттям фольклоризмів. В одних випадках вони збігаються (епітетні 
структури), в інших – окремі фольклоризми використовуються для побудови текстово-образних мікроструктур (адвербі-
альних текстово-образних універсалій) та макроструктур (фігур паралелізму, періодів тощо). Їх об’єднують такі риси, як 
стереотипність, канонізованість, повторюваність та ін. І фольклоризми, і епічні текстово-образні універсалії як елементи 
фольклорних текстів становлять фольклорну картину світу. В одній мікро- та макроструктурі текстово-образних універ-
салій можуть бути одиниці, співвіднесені з поняттями міфологеми й концепту.

Основні функції текстово-образних універсалій – слугувати засобами побудови, запам’ятовування та імпровізаційного 
відтворення епічних творів. Відповідні структури є одиницями, за допомогою яких відбувається усномовне спілкування; 
вони виконують функцію актуалізаторів специфічної фольклорної комунікації. Складні слова, сурядні чи підрядні спо-
лучення слів (батько-мати, хліб-сіль, дрібний мак), речення, які беруть участь у текстовій організації думового епосу, 
визначають: 1) стильову лінію аналізованих творів, 2) концентрацію тематично-подієвого та емоційно-образного змісту, 
3) розгортання сюжету (вказують на «рух» сюжету через відповідні компоненти).

Текстово-образна універсалія як конструктивна текстова одиниця, як оперативна одиниця мовної пам’яті – не закосте-
ніла, незмінна структура. Це певний каркас – схема (з урахуванням тематично-подієвих, архітектонічних та ін. нюансів), 
що дозволяє творчо використовувати наявний у мовній свідомості матеріал.

Існування варіантів дум у першу чергу зумовлено існуванням варіантів слововираження. Пор., наприклад, варіанти 
текстово-образної універсалії голову зняти у різних варіантах думи (цит. за виданням : Украинские народные думы. – М. : 
Наука, – 1972. – 560 с.) «Втеча трьох братів з города Азова, з турецької неволі»: з пліч голову зняти (І варіант), з пліч голо-
вку здіймати (ІІІ, ІV варіанти), головку, як галку, з пліч ізняти (V варіант), з пліч голови знімати (VІ варіант), з пліч голо-
вку іздіймати (VІІ варіант), здійняти головоньку з пліч (VІІІ варіант), голову з пліч ізнімати (Х варіант), голову козацьку 
молодецьку з пліч здіймати (Х варіант), голову здіймати (ХІІ варіант), з пліч голову здіймати (ХІІІ варіант), з пліч головку 
здіймати (ХІV варіант), з плеч головоньку зняти (ХV варіант), головку з плеч зняти; голову та й од плеч одрубати (ХVІ 
варіант), з плеч головку ізняти (ХVІІ варіант), голову з пліч знімати (ХVІІІ варіант).

Видозміни текстово-образної універсалії відбуваються на внутрішньому та зовнішньому рівнях: на внутрішньому – за 
рахунок фонетичних, словотвірних варіантів слів; на зовнішньому – за рахунок ускладнення текстово-образної універсалії 
іншими компонентами, також за рахунок зміни порядку їхнього розташування.

Отже, запам’ятовування (утримання у пам’яті) текстового матеріалу, крім того, що здійснювалося з допомогою кон-
струкцій як своєрідних індикаторів (маркерів) думового тексту, обов’язково схематизовано проектувалося у свідомості 
мовця на ієрархічну підпорядкованість (тобто ідентифікувалося із входженням у структуру більш складну; при цьому за-
своювалася різнорівнева специфіка взаємозалежності та ваємопідпорядкування мовних одиниць у цілісності).

Для того, щоб імпровізувати, митцеві треба було осмислити (зрозуміти, пізнати, усвідомити) граматику жанру – за-
своїти домінантні у стильовому відношенні лексико-синтаксичні конструкції, з допомогою яких – способом «зчеплення», 
«ланцюгового нанизування» та взаємопідпорядкування – вдавалося б імпровізовано, проте у межах жанру, відтворити 
свій варіант тексту думи.

Мова (зокрема граматична система кожної етнічної мови) засвідчує у своєму складі наявність базових конструкцій 
(моделей), з допомогою яких твориться численна кількість похідних. Стосовно української мови – це, зокрема, конструк-
ції – моделі типу прикметник + іменник («означення + означуване»; предмет і його ознака): у думах – дрібні сльози, 
дрібний мак, червоні чобіточки, біле тіло, біла рука, білі ніжки, червона китайка, рання зоря, свята неділя, бідна вдова, 
бідний козак, темна ніч, ясне сонце, чисте поле, зелені байраки, турецька земля; іменник + іменник (предмет + предмет): 
у думах – річка Самарка, город Козлов, город Азов, Дунай-ріка, Азов-город, Кефа-город, стрілки-яничарки, срібло-золото, 
хліб-сіль, отець-мати, срібло та золото, хліб та сіль, отець та мати; прислівник + дієслово («дії і обставини, що харак-
теризують (визначають дії))»: гірко плакати, гірко плакати-ридати; жалібно квилити, жалібно квилити-проквиляти); 
дієслово + дієслово (дієслово + дієслово + дієслово): штити-шанувати, думати-гадати, клясти-проклинати, лаяти і 
проклинати, почитати і поважати; штити, шанувати і поважати; іменні частини мови + дієслово («дії та предмети, 
на які (до яких) спрямовані дії»): до города Козлова прибувати; молитви сотворяти; у отця-матері прощення брати; у 
степи в’їжджати; до теренів, до байраків прибувати; до города Січі прибувати; до отця, до матері, до роду прибувати; 
до Осавул-могили прибувати; числівник + іменник («предмети і їх кількості»): три братики, три пучки тернини, двоє 
кайданів, три рази.

Це – найпростіші (базові) моделі. На їхній основі формуються ускладнені різновиди. Наприклад: плакати-ридати: 
гірко плакати-ридати – гірко плакати-ридати, дрібні сльози проливати; гірко сльозами плакати-ридати та ін.; хліб-сіль: 
хліб-сіль уживати – хліб-сіль з упокоєм уживати – хліб-сіль з упокоєм вічний час уживати та ін.

Унікальна властивість мовних конструкцій мати універсальний характер на всіх рівнях – «прилаштовуватися» – плав-
но видозмінювати свої синтаксичні функції у реченні (висловлюванні) – наприклад, здатність атрибутивної конструкції 
реалізуватися у функції адвербіальної з семантикою місця (у християнські городи підвезти; визволь, Боже, на ясні зорі, 
на тихі води, у край веселий, у мир хрещений), часу (ранньою зорею, у святую неділеньку, ночної доби), способу дії (білим 
лебедоньком перепливи, ясним соколоньком перелети, малим-невеликим перепелоньком перебіжи) та ін.

Запам’ятовування базових жанрових конструкцій (і їхнього лексичного наповнення) створювало умови для оперу-
вання ними у процесі імпровізації. При цьому мовні механізми людської психіки (механізми мовотворення тексту, що є 
її вродженими здібностями, властивостями) дозволяли виконавцеві варіювати (відповідно до потреб ритмо-мелодійної 
побудови висловлювання) форму конструкцій: плакати-ридати – плакати і ридати; плакати та ридати і т. ін.; хліб-сіль 
– хліб да сіль, за хліб, за сіль.

Активний пошук відповіді на питання: у чому полягає специфіка імпровізаційного творення (відтворення) текстів 
народних дум – спричинив усвідомлення того (на основі наукових дослідів), що основним засобом у цьому процесі фоль-
клорної комунікації виступає, звичайно, мова. Усномовний характер творення та поширення дум з участю кобзарів (слі-
пих музик) є переконливим свідченням, що словесний компонент – провідний у організації текстової структури дум. Він 
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(словесний компонент) проектується на рівень конструкцій з відповідним лексичним наповненням. Володіння такими 
конструкціями, вміле оперування у процесі фольклорної комунікації – свідчення майстерності (таланту виконавця).

Взагалі думи – особливий жанр фольклору щодо умов побутування та збереження. Але, треба відзначити, що імпровізова-
ний характер мовної репрезентації епічних текстів був характерний і для творів давніших – билин, а також інших різновидів 
епосу. У всіх випадках запам’ятовування та відтворення тексту здійснювалося з допомогою конструкцій (текстово-образних 
універсалій) (це підтверджують численні дослідження, присвячені вивченню мови та стильової манери виконавців билин).

З’ясування специфіки імпровізаційного творення / відтворення епічних фольклорних жанрів дозволяє нам по-новому 
осмислити специфіку та призначення самої мови – як універсальної знакової системи, як системи систем, що засвідчує 
свою універсальність на різних своїх рівнях, у різних функціональних виявах, у різних умовах (способах, прийомах) ре-
алізації. Можна висловитися, що мова – поліуніверсальна (так само, як і поліфункціональна). Поліуніверсальність мови 
(її граматичних одиниць – структур (конструкцій) моделей) – факт, що свідчить про наявність базового матеріалу, який 
складає основу структури мови, і водночас забезпечує конкретну реалізацію (стильову, жанрову) цих структур (тобто 
вибірковість) – відповідно до сфери функціонування. Знання базового мовного матеріалу – синтаксичних структур (гра-
матичного матеріалу з урахуванням лексичного компонента) дозволяє мовцеві ефективно ним оперувати, отже, засвідчує 
рівень володіння як мовою взагалі, так і репрезентує рівень володіння стильовими нормами (наприклад, нормами офіцій-
но-ділового стилю, наукового; у нашому випадку – фольклорно-жанровими нормами мови дум).

Феномен фольклорної імпровізації (на прикладі мови дум) дозволяє пізнати ще одну феноменальну рису мовної 
(мовленнєвої (лінгвальної) психоментальної) діяльності людини): здатність (властивість) запам’ятовувати конструкції, 
структури – схеми, моделі як вихідний (базовий) матеріал для творення (і відтворення) макроконструкту в цілісності, з 
дотриманням канону, традиції тощо. Взагалі ж імпровізація фольклорних текстів – спосіб індивідуальної (виконавської) 
реалізації традиційного колективного національно-культурно-мовного досвіду з допомогою різноаспектних та різнорів-
невих способів і прийомів.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розглядається суть інтерактивного навчання, його актуальність і практична цінність, що характе-
ризуються постійною, активною взаємодією всіх учасників навчально-виховного процесу, де і учень, і вчитель – рівно-
правні суб’єкти навчання, моделюванням життєвих ситуацій, використанням рольових ігор, спільним вирішенням 
проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації; переваги перед традиційними методами, які передбача-
ють повну зайнятість учнів класу, роботу в команді, доброзичливе ставлення до опонентів, можливості висловлюва-
ти свою думку, створення «ситуації успіху», опанування великого обсягу матеріалу за короткий час тощо. Зокрема 
досліджується питання ефективності використання інтерактивних методів у процесі формування комунікативної 
компетенції учнів на уроках англійської мови – на початку, в основній частині та рефлексії; основних принципів ін-
терактивного навчання писемного мовлення – активності, розвитку особистості, інтегративному взаємозв’язку; 
акцентується увага на проблеми, які можуть виникнути під час використання інтерактивних технологій. 

У процесі написання статті чітко зроблено висновки щодо вмілого застосування інтерактивних методів на-
вчання, їхньої провідної ролі в особистісно-орієнтованому підході у навчально-виховному процесі.

Ключові слова: іноземна мова, англійська мова, інтерактивне навчання, інтерактивні методи, прийоми, тех-
нології, форми, взаємодія учнів та вчителя, навчально-виховний процес, комунікативна компетенція, інтерактивне 
навчання писемного мовлення, етапи уроку, партнерство, взаємна довіра.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-
МУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗИКА

В статье рассматривается суть интерактивного обучения, его актуальность и практическая ценность, ха-
рактеризующихся постоянным, активным взаимодействием всех участников учебно-воспитательного процесса, 
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где и ученик, и учитель – равноправные субъекты обучения, моделированием жизненных ситуаций, использованием 
ролевых игр, общим решением проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей ситуации; преиму-
щества перед традиционными методами, которые предусматривают полную занятость учащихся класса, работу 
в команде, доброжелательное отношение к оппонентам, возможности выражать свое мнение, создание «ситуации 
успеха», овладение большого объема материала за короткое время и тому подобное. В частности исследуется 
вопрос эффективности использования интерактивных методов в процессе формирования коммуникативной ком-
петенции учащихся на уроках английского языка – в начале, в основной части и рефлексии; основных принципов 
интерактивного обучения письменной речи – активности, развития личности, интегративной взаимосвязи; акцен-
тируется внимание на проблемы, которые могут возникнуть при использовании интерактивных технологий.

В процессе написания статьи сделаны выводы относительно умелого применения интерактивных методов об-
учения, их ведущей роли в личностно-ориентированном подходе в учебно-воспитательном процессе.

Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, интерактивное обучение, интерактивные методы, при-
йомы, технологии, формы, взаимодействие учеников и учителя, учебно-воспитательный процесс, коммуникативная 
компетенция, интерактивное обучение письменной речи, этапы урока, партнерство, взаимное доверие.

USING INTERACTIVE METHODS OF TEACHING IN THE PROCESS OF STUDENTS’ COMMUNICATIVE 
COMPETENCE FORMATION AT THE ENGLISH LESSONS

The article discusses the main points of interactive teaching, its actuality and practical value characterized by constant, active 
interaction of all participants in the educational process, where a student and a teacher are equal individuals in the process of study, 
modelling live situations, using role-playing games, mutual solution of different problems based on the analysis of the relevant 
circumstances and situations; advantages over traditional methods that involve full activity of the class, teamwork, friendly attitude 
to opponents, the opportunity to express own points of view, create a «situation of success», learning a big amount of the material 
in a short period of time and so on. In particular considerable attention is paid to the effi ciency of using interactive methods in the 
process of students’ communicative competence formation at the different stages of an English lesson that’s introduction, develop-
ments and conclusion (refl ection); basic principles of interactive techniques of teaching writing that’s active cooperation, personal 
development and its integrative connection with reading, listening and speaking; problems that can arise when using these methods.

In the process of writing the article conclusions about skilful use of interactive teaching methods, their leading role in 
providing a personality-oriented approach in the educational process have been made clearly.

Key words: foreign language, the English language, interactive teaching, interactive methods, techniques, forms, pupils 
and teachers’ cooperation, educational process, communicative competence, interactive methods of teaching writing, lesson 
stages, partnership, mutual trust.

Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.
Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.
Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

Конфуцій 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку нашої держави вимагає від підростаючого покоління гнучкості, ко-
мунікабельності, швидкої адаптації до різноманітних життєвих ситуацій, критичного мислення, вміння долати конфлікти 
та бути готовими до міжкультурного та міжособистісного спілкування і співробітництва. Значно змінився і статус іно-
земної мови в українському суспільстві. Стрімке входження України у світове співтовариство забезпечило величезний 
попит на знання іноземних мов. Володіння навичками іншомовної мовленнєвої компетенції стало розглядатися як засіб 
соціалізації, засіб, що об’єднує держави і народи. Саме тому сьогодні необхідно приділяти серйозну увагу ефективності 
та якості процесу навчання іноземних мов. І першочерговим завданням учителя є створення таких умов для навчання, де 
школярі, без шкоди для себе, могли б «потренуватися», «спробувати» себе у дорослих життєвих ситуаціях. 

У наш час існує чимало методів і технологій викладання англійської мови – як традиційних, так і новітніх. Вибір новіт-
ніх методів навчання зумовлюється знанням інноваційних технологій. Ефективність їх застосування залежить від того, чи 
підібрані вони відповідно до тих завдань, які можуть успішно розв’язуватися з їх допомогою. Оскільки учням необхідно 
ово лодіти іноземною мовою, як засобом спілкування, вмі ти користуватися нею в усній та письмовій формі, підтримувати 
розмову, запропонувати свою тему, ви словлювати свої побажання, ділитись думками, обмінюва тись поглядами, на уроках 
англійської мови важливо створювати ситуації, в яких і вчитель, і учень стануть повноправними суб’єктами системи осві-
ти, а основою навчання буде рівноправний діалог між тими, хто навчає, і тими, хто навчається [8, с. 28].

Метою даної статті є дослідити можливості ефективного використання інтерактивних методів навчання у процесі 
формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови.

Працюючи з учнями початкових класів, середньої чи старшої ланки, можна зробити простий висновок – дитина, сіда-
ючи за шкільну парту, чекає чогось цікавого і незвичайного. Вона щира і відкрита, з великим бажанням творити, тому на 
уроках варто використовувати методи, що стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до ак-
тивних дій, спілкування і висловлювання власних думок англійською мовою. Саме такими є інтерактивні методи навчання.

Низка вчених визначають інтерактивне навчання як одну з форм діалогового навчання: інтерактивність (від англ. 
interaction – взаємодія) – означає здатність взаємодіяти чи знаходитись у режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, 
комп’ютером) або ким-небудь (людиною). 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної вза-
ємодії всіх учнів; це – співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання в співпраці) [9, с. 5], де і учень, і 
вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, 
що вони знають, вміють і здійснюють. Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання 
рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє 
формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу вчителю стати 
лідером колективу.

Важливий внесок у розробку та впровадження інтерактивних методів зробили німецькі вчені ще на початку 90-х років 
– Р. Арнольд, А. Шелтен, И. Швейтцер, Ф. Стус, І. Вейдиг. Аналіз наукових джерел з досліджуваного питання свідчить 
про те, що головна увага приділяється взаємодії учасників інтерактивного спілкування. 

Проблемам застосування в навчальному процесі інтерактивних методик присвячені роботи О. Пометун, Л. Пирожен-
ко, Г. Сиротенко та ін.
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Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання, за яких учень відчуває успішність, свою інтер-
активну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.

Переваги інтерак тивного навчання перед традиційним:
• у роботі задіяні усі учні класу;
• учні навчаються працювати у команді;
• формується доброзичливе ставлення до опонента;
• кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;
• створюється «ситуація успіху»;
• за короткий час опановується велика кількість матеріалу;
• формуються навички толерантного спілкування;
• вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення проблеми. 
Призначення інтерактивного навчання – передати знання і усвідомити цінність інших людей. Основними формами 

інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів у парах і мікрогрупах. Оптимальний склад групи – 4–6 осіб. 
Риси інтерактивного навчання:
• двобічний характер;
• спільна діяльність учителя й учнів;
• керівництво процесу вчителем;
• спеціальна організація та різноманітність форм;
• інформаційна прогалина;
• цілісність та єдність;
• мотивація та зв’язок з реальним життям;
• виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань.
Процес оволодіння учнями іноземною мовою, на відміну від оволодіння рідною, цілеспрямований, оскільки вчитель 

самостійно вибудовує його за навчальним планом та реалізує під час спілкування на уроках. Навчати учнів спілкуватися 
іноземною мовою необхідно з перших уроків, коли у школярів ще не накопичений запас мовних засобів.

Основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, яка передбачає вмін-
ня використовувати іноземну мову як засіб спілкування у різноманітних сферах життя.

На уроках англійської мови варто використовувати методи, що стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, 
викликають прагнення до активних дій, спілкування і висловлювання власних думок англійською мовою. Означеним 
вимогам найкраще відповідають саме інтерактивні методи навчання, які можна розглядати як творчі види діяльності, що 
дозволяють створювати ситуації мовленнєвої взаємодії, сприяють удосконаленню комунікативного досвіду учнів. Творчі 
комунікативні завдання можуть виконуватись у різних формах, зокрема індивідуально та колективно (парна, групова 
робота). Найбільш повно це виявляється під час проведення рольових тематичних ігор, проектної роботи, у процесі вирі-
шення навчальних мовленнєвих ситуацій, змістом яких передбачається монологічне, діалогічне й полілогічне спілкування 
учасників навчального процесу. Види діяльності, що активно впроваджуються у процес навчання іноземних мов сучасної 
середньої школи, переконливо свідчать про наявність тенденцій до використання розвиваючого навчання, переорієнтації 
його видів з предметного на процесуальний і мотиваційний аспекти [8, с. 31].

Під час вивчення англійської мови, на мій погляд, ефективними інтерактивними технологіями навчання, що 
сприяють формуванню комунікативної компетенції учнів, є робота в парах, трійках, змінювані трійки, «карусель», 
«акваріум», «велике коло», «мікрофон», незакінчені речення, «мозковий штурм», аналіз проблеми, «мозаїка», коло ідей, 
розігрування ситуації в ролях (рольова гра, імітація), дискусія, ток-шоу тощо. Запропоновані методи та їх складові можна 
результативно використовувати як на уроках засвоєння, так і застосування знань, умінь і навичок. Крім того, елементи 
інтерактивних технологій можна застосовувати одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, замість опитування, 
на уроках, які присвячені застосуванню знань, умінь і навичок.

Використання на уроці запропонованих інтерактивних технологій сприятиме: ефективному повторенню вивченої лек-
сики, поповненню словникового запасу; глибокому засвоєнню навичок правильної артикуляції; розвиткові уваги, пам’яті, 
мислення; формуванню вмінь працювати в парах, групах тощо.

У ході навчання писемного мовлення інтерактивні форми роботи застосовують у поодиноких випадках. Інтерак-
тивне навчання писемного мовлення у середній школі повинно формувати і розвивати уміння обговорення, аналізу, вза-
ємоперевірки і взаємооцінювання [4, с. 4]. Аналіз творів свідчить, що учні зазвичай будують зв’язні висловлювання, 
спираючись на мовний досвід, а не на знання про побудову тексту, і тому не вміють упорядкувати текст у відповідності до 
структурно-смислових і комунікативних особливостей, не роблять вступу, своєрідного фонового компоненту тексту, або 
пишуть занадто довгий вступ, кінцівку зв’язного висловлювання не співвідносять із його початком.

Методика організації інтерактивного навчання писемного мовлення керується основними принципами навчання 
англійської мови:

а) активність – усі учні залучені до участі у кожному етапі навчання писемного мовлення та відповідають за розвиток 
своїх умінь. Використання інтерактивних методів навчання при цьому передбачає активну взаємодію між учнями, вза-
ємодопомогу і участь у груповій роботі, що дозволяє зменшити кількість помилок при написанні тексту; б) розвиток осо-
бистості – учні мають усі умови для особистісного розвитку, пізнавальної активності і творчої самостійності, набувають 
найважливіших соціальних навичок; в) інтегративний взаємозв’язок розвитку писемного мовлення з іншими видами 
мовленнєвої діяльності: аудіюванням, читанням і усним мовленням [5, с. 48–52]. Інтерактивне навчання максимально 
сприяє досягненню однієї з основних цілей навчання англійської мови в середній школі – розвитку вмінь висловлю-
вати думки англійської мовою як в усній, так і письмовій формі. Необхідно зауважити, що при інтерактивному навчанні 
писемного мовлення відбувається і вдосконалення вмінь читання: читання написаної творчої роботи вголос у групі 
для подальшого її обговорення, читання тексту про себе для само- і взаєморедагування. При цьому удосконалюються 
уміння сприймати, осмислювати й розуміти мовлення співрозмовників.

Багаточисленні прийоми інтерактивного навчання забезпечують можливість їх вибору для вчителя. Проте, варто підкресли-
ти необхідність ретельної підготовки до кожного уроку, на якому використовуються інтерактивні види робіт. Адже необхідно, 
по-перше, чергувати їх з традиційними завданнями і, таким чином, передбачити та уникнути стомлюваності учнів, а, по-друге, 
треба, щоб інноваційні завдання допомагали створити ситуації успіху для кожного школяра. Отже, використання інтерактив-
них технологій вимагає детального аналізу діяльності учня та вчителя, з одного боку, та ретельного планування уроку, з іншого. 
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Діяльність учителя
Використовує діалогічні методи. 
Організовує дискусії. 
Спонукає висловлювати і аргументувати власну думку. 
Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них.
Пропонує письмові роботи (твір, розповідь, лист).
Створює проблемні ситуації, практикує захист творчих 
робіт та проектів.

 

Діяльність учнів
Висловлюють і аргументують власну думку.
Роблять доповіді, пишуть твори, листи.
Проводять захист проектів, роблять презен-
тації.
Ставлять запитання до учнів та вчителя. 
Відповідають на запитання учнів чи вчителя.
Вміють визначити свої помилки.

Інтерактивні технології можна використовувати на різних етапах уроку в залежності від його типу, рівня підготовленос-
ті учнів, їх кількості у класі. Необхідно зауважити, що урок не повинен бути перевантаженим інтерактивною роботою (1-2 
методи за урок). Важливо поєднувати новітні технології з іншими методами роботи – самостійним пошуком, традиційними 
методами. Наведу приклади інтерактивних завдань на кожному з етапів уроку. Для створення мотивації до навчання учням 
пропоную заповнити схему з ключовим словом чи питанням, підібрати асоціації до слова, продовжити думку.

Початок уроку виконує дві важливі функції: організацію класу до активної роботи на уроці та створення іншомовної 
атмосфери з метою переведення учнів на іншомовну мовленнєву діяльність. Саме на цьому етапі уроку учитель має за-
цікавити дітей, стимулювати їх інтерес для кращого усвідомлення ними їх діяльності на уроці. Наприклад, на основі ряду 
слів чи малюнків учням слід відгадати тему уроку, обговорити її, визначити цілі. 

В основній частині уроку вирішуються його головні завдання. Це може бути подача нового матеріалу, тренування 
учнів у вживанні цього матеріалу в мовленні, практика в мовленнєвій діяльності, систематизація або узагальнення засвоє-
ного і контроль мовленнєвих навичок та вмінь. Саме на етапі усвідомлення учнями зв’язку між вивченим та новим матері-
алом, та формування вміння застосувати навчальний матеріал на практиці можна запропонувати виконання тренувальних 
вправ на закріплення матеріалу: 1) замініть малюнок на слово, використовуючи структуру «I’ve got»; 2) знайдіть минулі 
форми дієслова «бути» у тексті та доповніть таблицю; 3) доповніть речення, використовуючи нові лексичні одиниці; 4) 
прослухайте розмову по телефону та доповніть діалог питаннями у таблиці; 5) прочитайте розповідь та знайдіть неправди-
ві речення; в групах обговоріть питання, наприклад «Rules of Behaviour at school. All dos and don’ts». Учні працюють у парі 
чи групі однолітків, де мобілізують свої знання, дискутують, обмінюються думками та аргументами; шукають додаткову 
інформацію в журналах, газетах з метою створення індивідуальної чи групової доповіді, презентації).

Етапи уроку Мета Інтерактивні технології
Початок уроку

а/ мотивація

 
б/оголошення теми 

та мети

звернення увагу учнів на 
проблему та стимулювання 
інтересу до теми

усвідомлення учнями 
своєї діяльності на уроці

• «Мозковий штурм»
• «Мікрофон»
• незакінчене речення
• створення асоціацій
• за допомогою проблемних питань чи малюнків визначення 
тему уроку
• обговорення з учнями плану уроку

Основна частина

а/ подання навчально-
го матеріалу

б/закріплення навчаль-
ного матеріалу

усвідомлення учнями зв’язку 
між вивченим та новим 
матеріалом 

формування в учнів вміння 
застосувати навчальний мате-
ріал на практиці

• робота з підручником та робочим зошитом
• робота зі словниками, журналами, художньою літературою
• вивчення лексичних і граматичних одиниць
• використання наочності (таблиць, ілюстрацій, плакатів, карт, 
презентацій)
• «Коло ідей»
• «Крісло автора»
• проведення рольових ігор
• ведення діалогу, бесіди, диспуту (парна та групова робота)

Заключна частина

а/ рефлексія 
результатів

б/ підведення 
підсумків

усвідомлення отриманих 
результатів

узагальнення отриманих 
знань

• написання творчих робіт
• захист проектних робіт (парних та групових)
• «М’яч мудрості»
• «Соняшник»,
• «Відкритий мікрофон»
• аналіз своїх досягнень
• пошук причин труднощів
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На етапі «рефлексія результатів та підведення підсумків» для учнів важливо розуміти для чого вони виконували 
певні завдання на уроці, а головне, яких результатів вони досягли в процесі навчання. Зважаючи на рівень підготовки 
учнів, пропоную школярам підготувати творчу роботу або груповий проект «The school of my dream», «Travelling broadens 
our mind», «The best place to relax». Для аналізу своєї роботи на уроці учні можуть використати схеми, в яких визначають 
рівень своїх досягнень, можливі труднощі (Мені найбільше сподобалось... Найважче мені вдавалося ….). 

I feel…..

excited

glad happy
relaxed

interested

good

not very 
good

not bad

bad
tired

bored

Варто зазначити, що використання інтерактивних технологій передбачає й виникнення певних проблем: 
– для вивчення навіть невеликого за обсягом матеріалу витрачається багато часу;
– учні часто не мають власної думки, а якщо і мають, то соромляться висловлювати її на весь клас;
– часто учні не вміють слухати інших, об’єктивно оцінювати їхню думку;
– деяким учням важко прийняти чужу думку, йти на компроміс;
– учням важко змінювати методи роботи;
– лідери малих групах зазвичай беруть ініціативу у свої руки, а слабші учні відразу стають пасивними;
– учні, які не володіють достатнім лексичним запасом, мають труднощі з висловлюванням власної думки англійською 

мовою;
– результати роботи учнів не завжди виявляються ефективними, і їх складно передбачити;
– часто виникає необхідність подальшої корекції знань, умінь та навичок.
З вищесказаного слідує, що введення інтерактивних методів та прийомів навчання має бути поступовим, починатися 

з простіших, паралельно застосовуючи як фронтальні, так і групові методи, враховуючи вікові особливості учнів. Щоб 
залучити учнів до активної мовленнєвої взаємодії, їм слід завжди пояснювати, що кожна думка є важливою, що всі вони 
є партнерами спілкування. 

Вміле застосування інтерактивних прийомів у навчанні сприяє формуванню навичок критичного мислення та пізна-
вальних інтересів учнів. Діти починають почувати себе впевнено, вільно висловлювати свої думки і спокійно сприймати 
зауваження, вважати себе активними учасниками навчального процесу.

Інтерактивні методи сприяють ефективності та якості навчального процесу. На інтерактивних уроках учні мають 
змогу: 

• розширити свої пізнавальні можливості; 
• засвоювати велику кількість матеріалу за короткий проміжок часу;
• взаємодіяти з учителем як рівноправним учасником ситуації; 
• працювати у команді; 
• висловлювати власну думку; 
• створювати «ситуації успіху».
Використання інтерактивних технологій навчання на різних етапах уроку іноземної мови – це не лише спосіб підви-

щити мотивацію учнів до вивчення мови, але й покращити атмосферу у класі, яка сприятиме співробітництву та порозу-
мінню між учнями та вчителем. Взаємна довіра, рівноправність, партнерство у спілкуванні викликає в учнів задоволення 
від навчального процесу, бажання брати в ньому участь. Однак, потрібно постійно контролювати процес досягнення по-
ставлених цілей, а у випадку невдачі змінювати тактику роботи, шукати та виправляти недоліки. 

Інтерактивні методи не повинні стати самоціллю – вони мають бути засобом для створення комфортної атмосфери, 
яка дасть змогу реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні.
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АФІКСАЛЬНА НОМІНАЦІЯ ВІДАНТРОПОНІМНИХ ДЕРИВАТІВ

Стаття присвячена вивченню антропонімів як складової частини мовної картини світу, а також дослідженню 
відантропонімних дериватів, які використовуються в сучасній англійській мові. Була зроблена спроба розкрити сло-
вотворчі особливості англійських відантропонімних дериватів та виділити їх основні типи.

Ключові слова: антропоніми, деривати, відантропонімні деривати, словотворча номінація, афіксальна 
номінація. 

АФФИКСАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ АНТРОПОНИМНЫХ ДЕРИВАТИВОВ
Данная статья посвящена изучению антропонимов как составной части языковой картины мира, а также ис-

следованию  дериватов, которые используются в современном английском языке. Была сделана попытка раскрыть 
словообразовательные особенности английских дериватов и выделить их основные типы.

Ключевые слова: антропонимы, деривативы,  словообразовательная номинация, афиксальная номинация.

AFFIXATIONAL NOMINATION OF ANTROPONIMIC DERIVATIONS
The article deals with the study of antroponims as a part of linguistic picture of the world. as wll as the resourch into 

antroponimic derivatives which used in modern English. An attempt has been made to present word formation peculiarities of 
English antroponimic derivatives and identify their mane types.

Key words: antroponims,derivatives, antroponimic, word-building nominations, affi xal nominations

Постановка проблеми. Розглядаючи словотворчу номінацію як вид вторинної номінації, не викликає сумнівів той 
факт, що вона бере участь у створенні мовної картини світу, використовуючи вже наявні в мові словотворчі засоби і на 
основі раніше сформованих концептів. Похідні слова як результат вторинної номінації займають в лексиконі англійської 
мови чільне місце, складаючи не менше 60%. В свою чергу, деривати від антропонімів англійської мови утворюються 
всіма базовими способами номінації, але різні способи мають також і різну продуктивність; найбільш розповсюдженим з 
них є афіксальний словотвір – розглянемо його детальніше.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що хоча і були зроблені певні спроби дослідити вторинну 
номінацію на основі власних імен (В. І. Болотов, Є. М. Мурнаєва, Є. А. Ткачук та ін.) та розглянути структуру і значення 
антропонімів (Д. І. Єрмолович, І. В. Гайдук, Р. А. Комарова, Л. Г. Шеремет та ін.), проблемі номінації саме відантропонім-
них дериватів не було приділено достатньої уваги.

Саме тому метою статті є висвітлити афіксальну номінацію відантропонімних дериватів. Поставлена мета передбачає 
вирішення наступних завдань: 1) виокремити та описати дериваційні зв’язки антропонімів англійської мови; 2) розкрити 
словотворчі особливості відантропонімних дериватів англійської мови.

Виклад основного матеріалу дослідження. В першу чергу ми звернули увагу на те, що деривати в англійській мові, 
утворені за допомогою афіксальної номінації на базі антропонімів, є, в своїй більшості, іменниками, прикметниками, ді-
єсловами або прислівниками. Домінуючу частину складають іменники (52%) і прикметники (43%). Переважна більшість 
досліджуваних похідних утворюється суфіксальним способом (92,5%).

Аналізуючи структури словотворчої бази суфіксальних іменників-похідних від антропонімів, можна виділити різно-
манітні за своєю морфологічною структурою субстантивні, ад’єктивні і дієслівні похідні основи.

Найбільше число афіксальних іменників – похідних від антропонімів утворено від субстантивних антропооснов, тобто 
основ, які збігаються за формою з антропонімом. Найбільш продуктивними є наступні суфікси.

Суфікс –ism. Слід зазначити, що субстантивні деривати від антропонімів, які утворюються за допомогою суфікса –ism 
мають різну семантику. На наш погляд, можна виділити наступні основні типи значень:

1) назви наукових теорій або течій, напр., Aristotelianism (система мислення, яка в загальному слідує принципам і 
вченню Аристотеля, особливо що стосується особистої та суспільної етики (а так й політики) і тлумачення властивих 
людині благ), Darwinism (дарвінізм, вчення і науково-філософська концепція, що ґрунтується на теорії еволюції Чарльза 
Дарвіна), Freudism (фрейдизм, психологічний напрям, розроблений З. Фрейдом, який включає в себе техніку психоана-
лізу), Platonism (платонізм або платонічний реалізм є філософським терміном, що окреслює теорію реалізму стосовно 
існування метафізичних ідей);

2) назви релігійних вчень, напр., Buddhism (релігійно-філософське вчення про духовне пробудження), Wahhabism 
(ваххабізм, одна з назв течії в сунітському ісламі, що оформилася у XVIII сторіччі);

3) певний вид політики, напр., Gandhism (соціально-політичне та релігійно-філософське вчення, розроблене Махат-
мою Ганді, що стало ідеологією індійського національно-визвольного руху соціально-політичне та релігійно-філософське 
вчення, розроблене Махатмою Ганді, що стало ідеологією індійського національно-визвольного руху), McCarthyism (об-
меження демократичних прав, гоніння лівих сил (комуністів, антивоєнних сил і рухів, гомосексуалістів), необґрунтовані 
звинувачення в нелояльності, зраді, шпигунстві);

4) літературна манера в стилі якогось автора, літературна течія, літературний прийом, напр., Bowdlerism (акт видален-
ня або виправлення будь-якого матеріалу в тексті, який може бути розцінений як образливий для деяких читачів), Ibsenism 
(драматична манера або стиль, яка характерна Генріху Ібсону, використовується для критики лицемірства, розвиваючи 
таким чином якусь певну моральну проблему);

5) стиль життя, манера поведінки, напр., Dogberryism (імітація бурної діяльності, підкреслювання своєї важливості, 
будучи при цьому абсолютним невігласом; від імені Dogberry з комедії В. Шекспіра «Багато галасу з нічого»; безгра-
мотний самовпевнений чиновник, якій всіляко підкреслював свою важливість), Forsyteism (манера поведінки, властива 
більшості членів сім’ї Форсайт: гідність, зарозумілість (від Forsyte, в циклі романів Д. Голсуорсі «Сага про Форсайтів»);

6) характерна особливість мовлення, стиль мовлення, напр., Bushism («вислів Буша», характеризується відсутністю 
ерудиції), Byronism (піднесений стиль мовлення);

7) позначення переконань і відповідної поведінки, напр., Byronism (байронізм, з ним асоціювалися індивідуалізм, під-
креслена розчарованість в суспільному житті, особливий інтерес до екзотичних країн, але також бунтарський дух, воле-
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любність, готовність боротися на боці пригноблених народів), Chauvinism (ідеологія, яка пропагує національну перевагу 
однієї нації над іншими й обґрунтовує «право» на дискримінацію та пригнічення інших націй);

8) особливість фізичного стану та поведінки (деривати, утворені від імен людей, які самі страждали певним фізич-
ним недоліком, були відомі своєю нетрадиційною поведінкою або ж вперше описали цей недолік чи поведінку), напр., 
Daltonism (дальтонізм або колірна сліпота – нездатність розрізняти один чи кілька кольорів, від Д. Дальтона, який вперше 
описав свій дефект зору), Sadism (садизм – отримання сексуальної насолоди від приниження та завдання болю іншій лю-
дині, був описаний маркізом де Сад) [1; 2; 7].

Суфікс -an / -ean / -ian. Тут, на наш погляд, можна виділити наступні основні типи:
1) послідовник, прихильник вченого, політичного і релігійного діяча, напр., Franciscan (монах-францисканець като-

лицького жебракуючого ордена, заснованого святим Франциском Асизьким), Machiavellian (хитра, аморальна і опортуніс-
тична людина, особливо політик; прихильник ідей Макіавеллі), Thatcherayan («тетчеризм», політика «залізної» леді (ряд 
консервативних заходів); послідовник політики «залізної» леді);

2) шанувальник, знавець життя і творчості відомої людини, напр., Dickensian, Joycean, Miltonian;
3) людина, що сповідує якусь віру, напр., Christian, Lutheran;
4) письменник чи художник, який працює в стилі когось, напр., Aesopian (в стилі Езопа), Shelleyan (в стилі П. Шеллі);
5) характерна зовнішність, напр., Apollonian [1; 3; 5]. 
Суфікс -ist. Пропонуємо наступні основні типи:
1) послідовник, прихильник наукової доктрини, теорії, методу, суспільної формації, напр., Averroist (філософське 

вчення середньовічного арабського мислителя Аверроеса та його послідовників), Barrowist (послідовник Генрі Барроу, 
одного із засновників конгрегаціоналізму в Англії), Buddhist (послідовник буддизму);

2) людина, що страждає від якогось дефекту, названого на ім’я того, хто страждав від нього або першим його описав, 
напр., Daltonist, Sadist [5; 7].

Незначна кількість іменників-похідних від антропонімів утворено за допомогою інших суфіксів, а саме: за допомо-
гою суфіксів -iana, -gate, -nomics, -ine, -іс, -iac, -ese, – logy, -mas, -ant / -ante, -у, -ide/-tide, -ry, -ea, -ity, -ing, -aid, -osis, -ene, 
-age, -hood, -al. Наприклад: Churchilliana (черчилліана, колекція предметів, книги, документи, які мають відношення до 
Вінстона Черчилля), Clintongate (сексуально-політичний скандал за участю президента США Білла Клінтона, який зазнав 
імпічменту, хоча Клінтону й вдалося залишитися надалі при владі), Dantology (дантологія, вивчення життя та творчості 
Данте Аліг’єрі), Haguenomics (курс економічної політики британського уряду в період перебування при владі В. Д. Гейґа), 
Nixonomics (курс економічної політики американського уряду в період президентства Р. М. Ніксона) [1; 3; 4; 7].

Другу групу похідних основ складають 
а) похідні ад’єктивних основ (результат номінації на базі антропонімів), від яких в результаті двокрокової деривації 

утворено незначна кількість іменників. Дані основи відносяться до двох типів: основи на -an / ean / ian, напр. Palladianism 
(класичний стиль архітектури, який базується на роботах та спорудах Андреа Палладіо; відрізняється своєю ясністю, по-
рядком і симетрією, в той час він також віддає данину поваги античності, використовуючи класичні форми і декоративні 
мотиви) та основи на –ic, напр. Adamitical (оголений, подібно Адаму); 

б) похідні дієслівних основ, утвореними від антропооснов. Майже всі вони утворюються за допомогою афіксації. 
У структурі даних дієслівних основ виділяються суфікс -ize (mesmerize – mesmerizer, mesmerization), а також суфікс -en 
(сhristen – сhristendom, сhristening) [5; 6; 7].

Одне конвертоване дієслово, що співпадає за формою з антропоосновою, утворює один іменник. Це дієслово comstock 
(прискіпливо цензурувати, святенницько критикувати мистецтво), утворене від антропонімів Comstock (Ентоні Комсток, 
американський політик, затятий прихильник вікторіанської моралі, заснував Товариство боротьби з аморальністю), від 
якого утворюється іменник comstocker [7].

Також є одна складна субстантивна основа, яка бере участь в утворенні суфіксального іменника (Christadelphianism).
Таким чином, можна зробити наступний висновок: основу словотворчої бази іменників-похідних від антропонімів 

становлять антропооснови.
Слід зазначити, що ад’єктивні основи займають незначне місце серед похідних основ, які беруть участь в утворенні 

афіксальних іменників. Проте, ми можемо виділити чотири типи значень даних основ:
• характерний для певної особи або нагадує певну особу (Quixoticist);
• відноситься до теорії, вчення, методу, пов’язаного з ім’ям ученого, стилю діяча культури (Galvanic, Platonical);
• характерний для стилю діяча культури (Miltonian, Rubenesque);
• відноситься до релігійного вчення, названого в честь його засновника (Mahdism).
В свою чергу, дієслівні основи, які беруть участь в утворенні суфіксальних іменників, похідних від антропонімів ма-

ють такі значення:
1) позначення дій і процесів, пов’язаних тим чи іншим чином з відповідною особистістю. Це основна група, що вклю-

чає в себе дієслівні основи, які беруть участь в утворенні іменників, похідних від антропонімів – americanize – naturalize 
as an American; christianize – to make Christian; mesmerize – 1. to hypnotize 2. spellbind, fascinate; galvanize – to coat, as iron, 
with zinc; pasteurize – to subject to pasteurization і т.д.;

2) процеси буття і становлення, напр., сhristianize – to imbue with or deeply affect by Christian principles; americanize – to 
make American in character і т.д.;

3) процеси стану і відносин, напр., faradize – to treat by Faradism; сomstock – to act as a ludicrous prude esp.in matters 
relating to morality in art і т.д. [3; 5; 7]

Така класифікація свідчить про різноманітність в семантиці досліджуваних основ. 
Переважну більшість афіксальних прикметників, дериватів від антропонімів, виявлених в словниках, утворено спосо-

бом суфіксації. Також в творенні суфіксальних відантропонімних прикметників беруть участь субстантивні (антропоос-
нови і похідні основи) похідні основи (напр., Augustinian, Baconian, Darwinese; Americanistic) і ад’єктивні похідні основи 
(напр., Adamitical, Platonical), проте вони становлять лише незначну кількість. 

В свою чергу префіксальні відантропонімні прикметники утворюються від двох типів похідних основ – від субстан-
тивних (антропооснови) похідних основ (напр., anti-Bush, neo-Tudor) і ад’єктивних похідних основ (напр., all-American, 
neo-Aristotelian, Neo-Platonist). Також зустрічається одна конвертована ад’єктивна основа, утворена від дієслівної форми: 
Participle ІІ uncristened.

Таким чином, похідна основа префіксальних прикметників не відрізняється різноманітністю. Найбільша кількість пре-
фіксальних прикметників утворюється від похідних ад’єктивних основ. Від дієслівних основ не утворюється жодного 
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досліджуваного прикметника.
Говорячи про словотворчу базу дієслівних основ, слід зазначити, що основну групу похідних основ складають субстан-

тивні основи. Вони повністю представлені антропоосновами, напр., McAdam (Джон Лаудон Макадам, шотландський інже-
нер і шляхобудівельник, розробив технологію будівництва доріг з щебеневим покриттям) – macadamize (будувати дорогу 
за допомогою макадама – дорожнього покриття, яке складалося з дробленого каменю та гравію, які щільно вкладалися 
товстим шаром, утворюючи міцну основу дороги, одночасно поліпшуючи дренаж); Mesmer (Франц Месмер, німецький 
лікар, створив вчення про «тваринний магнетизм») – mesmerize (гіпнотизувати; зачаровувати) [1; 2; 6; 7].

Незначну групу становлять похідні ад’єктивні основи, наприклад, Procrustes (розбійник, який заманював подорожніх 
і прив’язував їх до свого ліжка. Коли люди були коротші за ліжко, Прокруст розтягував їх, а коли довші – відрубував їм 
ноги) – рrocrusteanize (розтягнути або підігнати щось відповідно до певних стандартів, ігноруючи індивідуальні відмін-
ності або особливі обставини).

Таким чином, абсолютна більшість дієслів, похідних від антропонімів, утворені безпосередньо від антропооснов, тоб-
то в результаті однокрокової деривації.

Говорячи про утворення прислівників на основі антропонімів, слід зазначити, що вони утворюються більшою части-
ною на основі ад’єктивних похідних основ, напр., Chauvinistically, Pantagruelically, Quixotically. Проте зустрічається і 
субстантивна антропооснова (Judasly).

Ад’єктивні похідні основи, які є словотворчою базою відантропонімних прислівників, мають лише одне значен-
ня: «характерний, властивий особі, яка є прихильником поглядів, навчань певної персоналії» (напр., Bacchanalianly, 
Buddhistically, Copernically).

Таким чином, підсумовуючи сказане вище, зазначимо, що словотворча номінація на базі антропонімів є невід’ємною 
частиною номінативної системи мови, яка підкоряється всім закономірностям і нормам мови. Антропоніми вступають в 
такі ж дериваційні зв’язки і утворюють такі ж типи похідних. Деривати від антропонімів англійської мови утворюються 
всіма основними способами номінації, проте різні способи мають різну продуктивність. Найбільш продуктивним з них є 
афіксальний словотвір.

В процесі афіксальної номінації на базі антропонімів в англійській мові утворюються похідні чотирьох частин мови: 
іменники, прикметники, дієслова і прислівники. Більшу частину їх складають іменники і прикметники. Переважна біль-
шість досліджуваних похідних утворюється суфіксальним способом. Під час дослідження нами було виділено наступні 
структурні типи суфіксальних дериватів, серед яких 5 субстантивних (В + -ism = N; В + -ist = N; В + -аn/-еаn/ -ian = N; 
В + -ite = N; В + -ia=N), 3 ад’єктивних (В + -an /-ean /-ian = Аdj; В + -ic = Аdj; В + -esque = Аdj), 1 дієслівний (В + -ize = 
V) і 1 адвербіальний тип (В +-ly = Adv), є найбільш продуктивними. Взаємодія досліджуваних похідних основ і суфіксів 
характеризується певною взаємовибірковістю, що виявляється в тому, що сукупність відантропонімних субстантивних, 
ад’єктивних і дієслівних похідних основ поєднується з певною сукупністю суфіксів.
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СТИЛІСТИЧНЕ ВАРІЮВАННЯ СПОЛУЧНОГО СЛОВА ЩО У ПІДРЯДНИХ ОЗНАЧАЛЬНИХ 
РЕЧЕННЯХ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Стаття присвячена розгляду підрядних означальних речень, зокрема з відносним словом що. Проаналізовано 
граматичні властивості підрядних означальних речень на матеріалі художніх творів сучасних українських прозаїків, 
досліджено стилістичне використання сполучного слова що у складному реченні з означальним підрядним, зв’язки 
між їх компонентами, з’ясовано правила і закономірності співвідношення слів та встановлення чинників, які зумов-
люють їх структуру.

Ключові слова: підрядні означальні речення, поширено-розповідні підрядні речення, сполучне слово що.

СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО СЛОВА ЧТО В ПРИДАТОЧНЫХ ОПРЕ-
ДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
ХХ ВЕКА)

Статья посвящена рассмотрению придаточных определительных предложений, в том числе с соединительным 
словом что. Проанализированы грамматические свойства придаточных определительных предложений на матери-
але произведений современных украинских прозаиков, исследованы стилистическое использование соединительного 
слова что в сложном предложении с атрибутивным придаточным, связи между их компонентами, определены 
правила и закономерности соотношения слов, установлены факторы, которые обусловливают их структуру.
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STYLISTIC VARIATION OF THE CONNECTING WORD «THAT» IN SUBORDINATE ATTRIBUTIVE CLAUSES 
(ON THE MATERIAL OF THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY FICTION)

The article deals with the subordinate attributive clauses, including the use of connecting word that. It analizes: gram-
matical properties of subordinate sentences on the material of art works by contemporary Ukrainian writers; stylistic use of 
connecting word that in complex sentences with subordinate attributive clauses; relations between their components; and 
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reveales the rules and laws of the ratio of words and the factors that determine their structure.
Attributive clause can sometimes make causal shade in complex sentences. Pov’yazuyuchys with the main sentence se-

mantic relationships, it reveals the main cause of action or its result. Sentences of this type are extremely weakened attributive 
function here in the foreground causal shades. With the main sentence they are more related to semantic relationships. Gram-
matically joined to the main connecting using words that refer to a noun, and therefore deemed clauses.

Keywords: subordinate attributive clauses, common-narrative subordinate sentence, connecting word that.

Питання підрядних означальних (далі ПО) речень сучасної української літературної мови, зокрема вивчення їх грама-
тичних властивостей завжди приваблювало науковців. Серед актуальних проблем теорії синтаксису визначена проблема 
і досі займає важливе місце і становить значний інтерес як у теоретичному, так і у практичному плані. Базою у вивченні 
підрядних означальних є дослідження зв’язків між їх компонентами, з’ясування правил і закономірностей співвідношення 
слів та встановлення чинників, які зумовлюють їх структуру.

Розгляд і вивчення ПО у творах сучасних українських письменників відзначається незначною кількістю досліджень. 
В українському мовознавстві означальні речення вивчали такі вчені як Т. С. Яромоленко, яка досліджувала поряд з додат-
ковими і означальні підрядні у діловій мові XIV ст. [10], Н. Я. Дніпровська – у народних казках [3], М. У. Каранська [5] та 
І. Г. Матвіяс [6], що частково торкалися даного типу підрядних речень у сучасній українській мові, В.П. Заскалета – увага 
приділена семантиці та структурі підрядних означальних речень в українських пам’ятках ХVI–XVIII століть [4] тощо. Од-
нією з перших фундаментальних спроб детально охопити матеріал здійснила К. М. Пліско [8], О. А. Скоропада [9], своє 
віддзеркалення ці речення знаходять в окремих розділах «Сучасної української літературної мови» (за ред. І. К. Білодіда), 
«Граматики української мови. Синтаксис» І.Р. Вихованця, «Синтаксисі сучасної української мови: Проблемні питання» 
І. І. Слинька, Н. В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянської і «Теоретичної граматики української мови. Синтаксис» А. П. Загнітка. 
Окремо слід відзначити монографію О. С. Мельничука «Розвиток структури слов’янського речення», в якій у порівняль-
но-історичному аспекті висвітлено проблеми становлення та розвитку синтаксичних особливостей і структури речення у 
слов’янських мовах [1]. Проте дане питання в сучасній українській літературній мові досліджено ще недостатньо. Воно 
потребує подальшого ґрунтовного вивчення, тим більше, що цей тип підрядних речень в українській літературній мові 
є досить поширеним, порівняно з іншими типами, і дає можливість чітко, іноді навіть образно охарактеризувати той чи 
інший предмет (вираженого іменником чи субстантивованим словом) з різних боків. Це і зумовлює актуальність питання.

Метою статті є опис й аналіз поширено-розповідних підрядних речень з відносним займенником що, зокрема їх се-
мантичної і граматичної структури, а також поширення речень даного типу у сучасній українській літературі на матеріалі 
творів Михайла Миценка «Лелеки», Анатолія Приставкіна «Золота хмаринка ночувала…».

Завдання статті – подати структурно-семантичну та функціональну характеристику поширено-розповідних підряд-
них речень з відносним словом що, а також розглянути стилістичне використання сполучного засобу у складному реченні 
з означальним підрядним.

Серед означальних підрядних речень даного типу чималу групу становлять речення, в яких означальна функція значно 
послаблена, зате на перший план тут виступає поширено-розповідна функція.

Означальними підрядними ці речення вважаються тому, що відносяться до головного іменника, приєднуючись до 
нього за допомогою засобів зв’язку, а саме сполучного слова що.

Головне речення може бути побудоване таким чином, що не вимагає обов’язкової наявності означального підрядного. 
Останнє приєднується за допомогою сполучного слова до означуваного іменника головного речення, вказуючи на тимча-
сову дію чи стан і додатково повідомляючи про стан чи дію означуваного предмета. У даних реченнях, як правило, немає 
вказівного займенника перед означуваним іменником, оскільки смисл речення був би іншим, визначальним або визначе-
ним (пор.: Часом Юхим дивував декого з хлопців, що ганялися за…джинсами). Якщо б було сказано: Часом Юхим дивував 
декого з тих хлопців, що ганялися за…джинсами, то тут була б вказівка на вже відомих, раніше згадуваних хлопців, з яки-
ми були пов’язані якісь епізоди в попередній оповіді. Займенник тих (той, та, те) служить для вказівки на конкретний, 
одиничний, виділюваний з ряду інших предмет.

У зв’язку з цим доданий вказівний займенник в реченні зазначеного типу порушує відносну самостійність означально-
го підрядного, вказуючи на обов’язкову наявність останнього, яке потрібне для виділення даного означуваного предмета 
серед інших. Співвідносне слово (вказівний займенник) тут посилює взаємозв’язок між головним і підрядним реченнями. 
У реченнях такого типу означальні підрядні виконують власне не означальну, а поширено-розповідну функцію. Таке озна-
чальне речення становитиме разом з означуваним словом одне поширене означальне словосполучення, а саме: «… з тих 
хлопців, що ганялися за…джинсами». Таким чином не виділяється означуваний предмет серед інших, йому однорідних, 
оскільки цього не вимагає структура всього складного речення в цілому. 

Можна порівняти з іншими прикладами: Вони настирно, вривалися в жалючу зиму, у волохатий іній, що запорошив 
гайки й лісочки…Тицьнув себе посинілим пальцем у груди молодик, що не по сезону вирядився…Згадалося все: і їхня шала-
путна вилазка в зимовий степ, і гітара, що вмирала від холоду…Улита Миколаївна щиро захопилася незвичним і непро-
стим сюжетом, що не відразу розкривався, промовляв до серця й розуму тощо. Приєднуючись до якогось члена головного 
речення, означальні підрядні набувають нового комунікативного змісту, поширюючи складне речення. Але якщо ввести 
в дані речення відповідні співвідносні слова, то зміниться функція означального підрядного і воно матиме не поширено-
розповідну функцію, а означальну, а саме: Вони настирно, вривалися в жалючу зиму, у той волохатий іній, що запорошив 
гайки й лісочки…Тицьнув себе посинілим пальцем у груди той молодик, що не по сезону вирядився…Згадалося все: і їхня 
шалапутна вилазка в зимовий степ, і та гітара, що вмирала від холоду…Улита Миколаївна щиро захопилася тим не-
звичним і непростим сюжетом, що не відразу розкривався, промовляв до серця й розуму.

Отже, наявність співвідносних слів в наведених вище реченнях перед означуваними об’єктами чи суб’єктами створює 
враження, ніби про них йшлося раніше, в попередніх реченнях, а тому вони нам добре відомі (…той молодик…, та гіта-
ра…). Таким чином підрядне речення набирає означуваної функції.

Форма минулого часу присудків підрядних означальних речень набирає значення давньоминулого, тобто було колись 
(пор.: Вони настирно, вривалися в жалючу зиму, у волохатий іній, що запорошив гайки й лісочки…/ Вони настирно, ври-
валися колись в жалючу зиму, у волохатий іній, що запорошив гайки й лісочки…тощо).

Форма ж теперішнього часу присудка означального речення набуває значення широкого охоплення часової трива-
лості виконуваної означуваним предметом дії (пор.:У моєму житті не пригадую жодного випадку, що так би боялася 
– по-дитячому, до безпорадності / У моєму житті не пригадую [ніколи, весь час, завжди] жодного випадку, що так би 
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боялася – по-дитячому, до безпорадності).
Займенник той вказує на конкретний, одиничний предмет, виділяючи його серед інших, йому однорідних предметів. 

Насправді, контекст і зміст речення показує протилежне. Отже, включення співвідносного слова до головної частини 
складного речення призводить до зміни значення підрядного даного типу. Означальні підрядні вносять тут у складне 
речення деякою мірою новий комунікативний зміст.

Серед поширено-розповідних підрядних речень особливу групу становлять речення, які відносяться до означуваного 
слова головного, вираженого іменником, що означає власне ім’я. Власні імена самі є конкретними, а тому або не потребу-
ють виділення, або не можуть бути виділеними. Напр.: Біліла зима, як Снігурка, що її з Дідом Морозом возили у святковій 
автомашині по місту. У даному випадку означальні підрядні речення тут містять повідомлення про невідомі ще з по-
передніх речень процеси, якості (пор.: Розмовляли про абищо і Христенко, і Чагар, що бентежно були обвіяні пахоща-
ми весни…). Ці речення не допускають постановки співвідносних слів, оскільки означуваними словами тут виступають 
власні імена, які самі і є вказівними словами. Проте інколи власні імена, виступаючи означуваними словами, можуть мати 
при собі вказівні слова, напр., той самий. Це буває рідко, проте, коли одне власне ім’я може мати декілька предметів або 
коли той, хто говорить ставить за мету підкреслити, нагадати, що йдеться про предмет, для якого характерні якісь суттєві 
ознаки [2, с. 41]. Напр.: В наступному листі Ростик, певно, вже напише, що все обернулося не так, як планував, і це той 
самий Ростик, що радив Юхимові триматися, парубкувати, а сам закохався по самісінькі вуха в якусь сибірську мавку. – 
Фітонциди ковтаєте? – поіронізувала працівниця бухгалтерії, та сама Женя Щавелько, що гостра була на язик.

У першому прикладі вказівні слова той самий вживається при власному імені Ростик для того, щоб показати, що про 
дану особу йшлося раніше, в попередніх реченнях, а також дію, виконувану даною особою, а саме: той самий Ростик, 
що радив Юхимові триматися, парубкувати…

Разом з означуваним словом це підрядне становить одне поширене означальне словосполучення, а тому має одно-
членну будову.

У другому прикладі вказівні слова той самий показують, що дана означувана особа нам добре відома з контексту, а 
також виділяється серед інших осіб (названих цим іменем) не родом виконуваної ним дії, а за тими чи іншими істотними 
ознаками, властивими даній особі а саме: та сама Женя Щавелько, що гостра була на язик. Це речення, як і перше, має 
одночленну структуру. Обидва означальні підрядні речення мають видільне значення.

Отже, якщо при означуваному слові головного, вираженому іменником, що означає власне ім’я, може стояти співвід-
носне слово, то означальне речення в такому випадку набуває видільного значення.

Таким чином, поширено-розповідні речення за функціональною ознакою можна поділити на три основні групи (за 
основу взято класифікацію К.М.Пліско), а саме:

Перша група – це поширено-розповідні речення, які повідомляють про які-небудь ще невідомі з попередньої події, 
повідомлення, процеси, стани, якості, що належать визначальному імені. До цієї групи належать поширено-розповідні, 
які відносяться до іменника, що означає не тільки власне ім’я, але і будь-який предмет чи явище (за умови, якщо вони по-
відомляють про якісь нові якості цього предмета, про його дію чи стан) [7, с. 17]. Напр.: …але ж йдеться про пайку, про 
крихітний кусничок, що на столі виглядає, мов прозорий листочок… А від малесенького пайочка, навіть з добавкою, що 
приколена до нього скіпочкою, голод не слабшав. У моєму житті не пригадую жодного випадку, що так би боялася – по-
дитячому, до безпорадності.

Отже, наведені приклади показують, що означально-підрядні даного типу, як і ті, що відносяться до власних імен, 
можуть містити повідомлення про різні якості, процеси тощо.

Друга група – ті означальні підрядні речення з поширено-розповідною функцією, які містять повідомлення про якусь 
дію або стан характеризованої особи або предмета. У таких випадках визначальна функція поєднується з відтінком при-
єднування. Напр.: Виїдав очі саморобний каганець у каламарчику, що викрали з канцелярії. Немає на світі винахідливішої 
і цілеспрямованішої людини, ніж голодна людина, тим більше, якщо це дитбудинківець, що протягом війни відточив 
розум на тому, як, де і що роздобути. Це не беручи до уваги безпритульних, що жили де прийдеться і як прийдеться. Тут 
ОПР виконують поширено-розповідну функцію, приєднуючись до означуваного слова, характеризуючи його з боку ви-
конуваної ним дії, або показуючи, в якому стані перебуває даний означуваний предмет. В основу характеристики даних 
предметів беруться не постійні ознаки, а тимчасова дія, яку виконує даний предмет. Зв’язок між головним і підрядним 
реченнями тут дуже послаблений. Сполучне слово що, заміняючи означуваний предмет чи особу головного в підрядному, 
вказує на зв’язок цих речень.

Третя група – ОПР з поширено-розповідною функцією, що мають відтінки обставинного значення: протиставлення, 
причинності, наслідковості, вносячи той чи інший обставинний відтінок у складне речення, означально-підрядне тісно 
пов’язується з головним за змістом, розкриваючи причину дії головного речення, її наслідок тощо. Напр.: Тульчак, що усе 
грунтовно вивчив, порахував куди триматимуть путь, як вийдуть з річки, замикатиме групу. Генка, що любив, як риба, 
воду, був страшенний чистун. У реченнях такого типу означально-підрядні пов’язані з головним смисловим зв’язком. 
Зміст головного і підрядного речень протиставляється один одному.

Інколи означальні підрядні можуть вносити причинно-наслідковий відтінок у складне речення. Пов’язуючись з голо-
вним реченням смисловим зв’язком, воно розкриває причину дії головного або її наслідок. Напр.: Оришка, що показа-
ла Романові вишите червоно-голубою заполоччю слово: «Северина», перехрестилась. Юхим, що згадав обочини шляхів, 
балки, яри, узлісся, де цей веселий шал кольорів, запахів неподільно владував, нагадував про себе, ні в день ні вночі не міг 
заснути.

ОПР в прикладах, наведених вище, мають надто послаблену атрибутивну функцію, тут на перший план виступають 
причинно-наслідкові відтінки. З головним реченням вони більше пов’язані смисловим зв’язком. Граматично приєднують-
ся до головного за допомогою сполучного слова що і відносяться до іменника, а тому вважаються означальними.

Отже, визначивши три основні групи означальних поширено-розповідних речень з співвідносним словом що, можна 
також зауважити, що речення, в яких при означуваному слові, вираженого іменником на позначення власної назви, не ви-
магають співвідносного слова. Такі речення виконують поширено-розповідну функцію і це, до речі, більша частина серед 
аналізованого матеріалу.
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СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ 2015-2017 РОКІВ 

 Стаття визначає поняття неологізму, узагальнює наукові підходи та аспекти до вивчення новоутворень, вста-
новлює основні типи неологізмів за способом словотвору та подає їх характеристику. У дослідженні виявлено та 
проаналізовано способи адекватного перекладу англійських неологізмів українською мовою. 

Ключові слова: неологізм, деривація, абревіація, телескопія, епоніми, спосіб перекладу, транслітерація, тран-
скрибування, калькування, дескриптивна перифраза, пряме включення. 

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ 2015-2016 ГОДОВ
Статья определяет понятие неологизма, обобщает научные подходы и аспекты к изучению новообразований, уста-

навливает основные типы неологизмов в соответствии со способом словообразования и характеризирует их. В иссле-
довании обнаружены и проанализированы способы адекватного перевода английских неологизмов на украинский язык.

Ключевые слова: неологизм, деривация, аббревиация, телескопия, эпоним, способ перевода, транслитерация, 
транскрибирование, калькирование, дескриптивная перифраза, прямое включение.

WAYS OF TRANSLATION OF THE ENGLISH NEOLOGISMS DATED 2015-2017 
The article is devoted to the notion of English neologisms. It defi nes this linguistic phenomenon as a word or word 

combination, used in the language in a specifi c period to denote something new or to acquire a new meaning in addition to 
existing ones. Derivation, abbreviation, blending, eponymy are the main productive ways of forming neologisms. Translitera-
tion, transcribing, loan translation, descriptive translation and direct insertion constitute fi ve ways of translating English 
neologisms into the Ukrainian language. A professional translator does not only render the meaning of a neologism but also 
creates its equivalent in the target language in order to enlarge its vocabulary. Thus, to be brief and unambiguous, one-
component neologisms are conveyed via the transliteration or transcribing with explication. Loan translation is employed 
for multi-component lexemes. If it is impossible to use the above mentioned three ways the descriptive translation is suitable. 

Key words: neologism, derivation, abbreviation, blending, eponym, way of translation, transliteration, transcribing, loan 
translation, descriptive translation, direct insertion.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завдання-
ми. Свідченням постійних змін у мові є виникнення неологізмів, які передусім відображаються, засвоюються та закріплю-
ються у мові ЗМІ. З розвитком інформаційних технологій в останні роки фокус вивчення неологізмів змістився на нові 
форми мовного спілкування. Зокрема на перший план вийшли такі прогресивні форми, як чати, соціальні мережі, Інтернет 
статті з можливістю коментувати новини і отримувати відповіді на свої висловлення, що, в свою чергу, призводить до 
появи низки нових понять та реалій, які потребують вірного перекладу. Отже, актуальність роботи зумовлена швидким 
поповненням лексичного складу англійської мови на тлі розвитку електроніки, комп’ютерних технологій, наукових від-
криттів та міжнародного співробітництва у сфері бізнесу, а також необхідністю адекватної передачі новоутворень для їх 
розуміння представниками інших мовних спільнот.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Неологізми вивчалися у функціональному (О. В. Волостних, В. А. Го-
лець), екстралінгвістичному (І. М. Чурілова), психолінгвістичному (С. І. Тогоєва, В. В. Петров), соціолінгвістичному 
(Л. П. Крисін, О. Д. Дуліченко) та прагматичному (О. І. Дзюбіна) аспектах тощо. В останні роки неологізми досліджу-
ються також за допомогою комплексного підходу, що включає аналіз семантичних, стилістичних, комунікативно-праг-
матичних, психолінгвістичних особливостей дискурсів певних політичних діячів та політиків (А. П. Міньяр-Белоручева). 
Переклад неологізмів став предметом досліджень Н. Драбов, К. Є. Петрової, В. В. Шубіна.

Метою статті є визначення способів перекладу англійських неологізмів 2015–2017 років українською мовою. 
Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань:
1) здійснити вибірку неологізмів з періодичних видань 2015–2017;
2) уточнити поняття неологізму;
3) класифікувати неологізми за словотвірними характеристиками;
4) встановити способи перекладу неологізмів українською мовою.
Матеріал дослідження складають Інтернет-ресурси та періодичні видання за 2015-2017 роки, а також словники 
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Merriam-Webster, Oxford Dictionary та Urban Dictionary.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначає О. О. Селіванова у термінологічній енциклопедії «Сучасна 

лінгвістика»: «Неологізм – слово чи сполука, використані мовою в певний період на позначення нового або вже наявного 
поняття в новому значенні й усвідомлюються як такі носіями мови» [9, с. 417]. 

За даними Етимологічного словника англійської мови, лексему Neologism (від фр. néologisme, neo + гр. logos «слово» 
+ ism) на позначення «практики інновації в мові» вперше застосовано у 1772 році при перекладі з французької мови [13] 

Основними продуктивними способами творення неологізмів є наступні:
1. Деривація – процес творення одних мовних одиниць (дериватів) на базі інших, що вважаються вихідними, шляхом 

«розширення» кореня за рахунок афіксації [11, с. 129]. Деривація передбачає суфіксацію та префіксацію. Наприклад, 
agender (someone without gender), brexiteer (a person who is in favor of the United Kingdom withdrawing from the European 
Union). За дослідженням А. П. Міньяр-Белоручевої [6, с. 36], грецьке слово – philia, що перейшло у розряд англійського 
суфікса, завжди мало позитивне забарвлення і знаходилося в позитивній зоні шкали оцінки. Неологізм, створений шляхом 
зрощення даного суфікса з кореневою основою також набуває позитивного забарвлення і відображає приємне відношен-
ня до позначуваного. Так, наприклад, функціонують linguaphile (a language and word lover), neophile (a person who likes 
everything that is new). Суфікс -phobia в англійській мові має негативне трактування і шляхом поєднання з коренем іншого 
слова поширює на нього свою негативну конотацію. Наприклад, pedagophobia (the irrational fear of teachers), glutenophobia 
(the irrational fear of gluten), Americaphobia (irrational fear of, aversion to, or discrimination against America or Americans), 
agnostophobia (fear of the unknown). 

2. Абревіація – створення одиниць вторинної номінації, в основі якого є скорочення повного джерела мотивації [5; 2]. 
Абревіація є поширеним словотворчим процесом, внаслідок якого багатокомпонентні назви, що часто складаються з 5–6 
слів, скорочуються з метою полегшення комунікації. Через стислість плану виразу абревіатури часто використовуються 
у мові друкованих засобів масової інформації [10]: ISIS (Islam State of Iraq and Syria), MLG (Major League Gaming), wtf 
(where’s the food), wnl (within normal limits). 

3. Телескопія – процес, при якому нове слово виникає зі злиття повної основи одного слова зі скороченою основою 
іншого або ж зі злиття скорочених основ двох слів. [7, с. 54]. Телескопічне слово є результатом створення специфічного 
концепту, утвореного завдяки поєднанню як мінімум двох відомих концептів і вираженого шляхом злиття лексем. Під 
телескопією О. О. Селіванова розуміє особливий тип компресивного словоскладання шляхом поєднання двох слів, що 
перебувають у сурядному зв’язку початкової частини першого слова і кінцевої другого [9, с. 721]. Наприклад, chibling 
(child and sibling), yogacise (yoga and exercise), Brexit (British withdrawal from the eurozone).

4. Епоніми – будь-яка власна назва, на основі якої утворено нову номінацію. Епонім може бути основою для створен-
ня цілої низки спеціальних найменувань. Іноді причиною появи епонімічного терміна є не бажання увічнити ім’я особи, а 
навпаки – незгода з принципових питань, викладених у чиїйсь теорії, хоча найчастіше номінацією для безіменного явища 
є мовний знак на позначення авторства висловленої думки [1, с. 7–8]. 

Епоніми у засобах масової інформації найчастіше відбивають політичні та соціо-культурні зміни у світі. Яскравим 
прикладом на підтвердження цього є намір включити до складу Оксфордського словника велику кількість неологізмів, 
утворених на основі прізвища американського президента Дональда Трампа [the Guardian]: Trumponomics (the president’s 
economic policy), trumpertantrum (angry early-morning tweeting laced with innuendo and falsehood), trumpkin (a pumpkin carved 
to resemble the former TV host), Trumpfl ation, the infl ation analysts predict will be caused by the new administration’s economic 
policies; and Trumpist (a Trump supporter), Trumpette (a female Trumpist) and Trumpista (a rare Hispanic Trumpist).

Не лише імена політиків, а й акторів та персонажів популярних кінофільмів, стають підґрунтям для творення нових 
епонімів: Yoda (a person who embodies the characteristics of Yoda, especially in being wise; guru), minion (to perform tasks as a 
minion), Brangelexit (joins exit with Brangelina, Brad Pitt and Angelina Jolie), Brex-Pitt (as the internet was referring to the break-
up of Brad Pitt and Angelina Jolie), Osborne (to announce a product prematurely and to disadvantage). 

Неологізми-епоніми з’являються у мові також внаслідок активного розвитку соціальних мереж, ком п’ю тер них онлайн 
ігор та інших сучасних форм спілкування: Pinteresting (interesting enough to post to the Pinterest social network), Facebooking 
(the activity of using the social networking website Facebook), Pokemoning (the act of playing Pokemon or Pokemon GO).

Основні труднощі при перекладі неологізмів пов’язані з тим фактом, що нові лексичні одиниці, як правило, не зареє-
стровані у двомовних словниках, тому перекладач повинен самостійно встановити їх значення: спочатку проаналізувати 
структуру неологізму, визначити спосіб його творення, вивчити контекст, знайти приклади його використання, дати свій 
варіант перекладу, зрозумілий для реципієнта [8, с. 124]. 

У ході дослідження встановлено наступні способи перекладу неологізмів: транслітерація (транскрипція), калькування, 
дескриптивна перифраза, пряме включення.

Терміном «транслітерація» позначають переклад на рівні графеми з урахуванням норм мови-реципієнта. Наприклад, 
sharenting (шарентінг), Uberization (Уберізація), Brexit (Брекзіт).

Терміном «транскрипція» позначають встановлення якомога точнішого відповідника через запис звучання слів мови-
джерела графемами мови-реципієнта. Наприклад, Trumpist (Трампіст), Facebooking (Фейсбукінг).

Коли у результаті перекладу неологізм перекладений українською мовою залишається незрозумілим у контексті, мож-
ливою є додаткова експлікація слова. Наприклад, Calexit (Калекзіт, вихід Каліфорнії зі складу США), Yoda (Йода, гуру), 
Twitterrhea (Твіттерея, надмірне використання Твіттеру).

Калькування – це особливий вид запозичення, при якому структурно-семантичні моделі мови-джерела відтворю-
ються поелементно матеріальними засобами мови-реципієнта. Калькування як прийом створення еквівалента схо жий на 
буквальний переклад – еквівалент цілого створюється за допомогою простого складання еквівалентів його складових 
[3, с. 178]. Наприклад, instafamous (відомий у Instagram) gender fl uid (без визначеної статі), post-truth (після-правда), 
emojictionary (словник емоджі), computer vision syndrome (синдром комп’ютерної втоми очей).

Коли значення неологізму неможливо виразити за допомогою транслітерації або транскрипції, перекладачі вдаються 
до дескриптивної перифрази [12, с. 162]. За визначенням В. Комісарова це транс формація, за якої лексична одиниця мо-
ви-оригіналу замінюється словосполученням, що експлікує її значення, тобто дає пояснення цього значення мо вою пере-
кладу [4, с. 251]. Цей засіб можна застосовувати як для пояснення значення у словнику, так і при перекладі неологізмів у 
конкретному тексті.

Наприклад, Twitter Quitter (людина, яка закрила свою сторінку у Твіттері), wefi es (селфі групи людей), Gameboy Back 
(хвороба хребта, спричинена надмірним сидінням у неправильному положенні над екранами планшетів та телефонів).
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Спосіб прямого включення передбачає використання оригінального написання англійського слова у тексті. Викорис-
тання цього способу може бути виправдане в тих випадках, коли неологізм неможливо передати жодним з розглянутих 
способів перекладу у зв’язку зі специфічністю його звучання або написання. Наприклад, AFOL (дорослий фан Lego), Мх 
(звертання до людини без вказівки на її стать), FlatCam (новітня безлінзова камера).

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, провідна роль перекладача полягає не лише у відтворен-
ні змісту неологізму, а й у створенні його відповідника у мові-реципієнті, що призводить до поповнення її лексичного 
складу. Тому, з-поміж запропонованих способів перекладу (транслітерація, транскрипція, калькування, дескриптивна пе-
рифраза, пряме включення) перекладачі, як правило, вдаються до застосування транслітерації, транскрипції з описовим 
перекладом для однокомпонентних лексем та калькування для передачі багатокомпонентних одиниць. Адже стислість і 
однозначність тлумачення є основними критеріями при пошуку відповідника у мові-реципієнті. При неможливості реа-
лізувати один з вищезазначених способів, слід звернутися до дескриптивної перифрази. Перспективою подальших дослі-
джень є встановлення прагматичних характеристик неологізмів.
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СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ 2015-2017 РОКІВ 

Стаття визначає поняття неологізму, узагальнює наукові підходи та аспекти до вивчення новоутворень, вста-
новлює основні типи способу словотвору та подає їх характеристику. У дослідженні виявлено найпродуктивніші 
способи творення англійських неологізмів, а також проаналізовано їх прагматично-функціональне навантаження. 

Ключові слова: неологізм, словотвір, деривація, абревіація, телескопія, епоніми, функції. 

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ 2015-2016 ГОДОВ
Статья определяет понятие неологизма, обобщает научные подходы и аспекты к изучению новообразований, 

устанавливает основные типы способов словообразования и характеризует их. В исследовании обнаружены са-
мые продуктивные способы образования английских неологизмов, а также проанализирована их прагматически-
функцио нальная нагрузка. 

Ключевые слова: неологизм, словообразование, деривация, аббревиация, телескопия, эпоним, функции.

TYPES OF WORD FORMATION AND FUNCTIONS OF ENGLISH NEOLOGISMS IN 2015-2017 
The article is devoted to the notion of English neologisms. It defi nes this linguistic phenomenon as a word or word 

combination, used in the language in a specifi c period to denote something new or to acquire a new meaning in addition to 
existing ones. Derivation, abbreviation, blending, eponymy are the main productive ways of forming neologisms. Derivation 
is a process of creating new language units on the basis of the other ones by means of stem expansion with the help of suffi xes 
and prefi xes. Abbreviation is a process of forming units of secondary nomination, leading to multi-component nouns being 
shortened. It facilitates communication and compresses the meaning of the utterance. Blending results in forming a new word 
via incorporation of the stem of one word in a shortened basis of the other one or combination of the shortened stems of both 
words. Eponyms include any proper names that are used as components of words or word combinations to form a neologism. 
Nowadays neologisms have the following functions: nominative, compressive, expressive, diagnostic and euphemistic. Quite 
often they are interrelated and a neologism performs several functions simultaneously. 

Key words: neologism, word-formation, derivation, abbreviation, blending, eponym, functions.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завдання-
ми. У світлі стрімкої глобалізації увагу науковців привертають мовні зміни, що дозволять відслідкувати основні тенденції 
функціонування мови та рівень розвитку суспільства. Свідченням постійних змін у мові є виникнення неологізмів, які 
передусім відображаються, засвоюються та закріплюються у мові ЗМІ. З розвитком інформаційних технологій в останні 
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роки фокус вивчення неологізмів змістився на нові форми мовного спілкування. Зокрема на перший план вийшли такі 
прогресивні форми, як чати, соціальні мережі, Інтернет статті з можливістю коментувати новини і отримувати відповіді 
на свої висловлення, що, в свою чергу, призвело до появи низки нових понять та реалій, які потребують номінацій. Отже, 
актуальність роботи зумовлена швидким поповненням лексичного складу англійської мови на тлі розвитку електроніки, 
комп’ютерних технологій, наукових відкриттів та міжнародного співробітництва у сфері бізнесу, а також необхідністю 
адекватного сприйняття та розуміння новоутворень представниками інших мовних спільнот.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Неологізми вивчалися у словотвірному (Ю. К. Волошина, А. О. Брагіна), 
функціональному (О. В. Волостних, В. А. Голець, О. І.Дзюбіна), екстралінгвістичному (І. М. Чурілова), порівняльно-іс-
торичному (Г. Ф. Аліаскарова), психолінгвістичному (С. І. Тогоєва, В. В. Петров), соціолінгвістичному (Л. П. Крисін, 
О. Д. Дуліченко) аспектах тощо. В останні роки неологізми досліджуються також за допомогою комплексного підходу, 
що включає аналіз семантичних, стилістичних, комунікативно-прагматичних, психолінгвістичних особливостей дискур-
сів певних політичних діячів та політиків (А. П. Міньяр-Белоручева). 

Метою статті є визначення найпродуктивнішого способу творення та основні функції англійських неологізмів 2015–
2017 років. 

Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань:
1) здійснити вибірку неологізмів з періодичних видань 2015–2017;
2) уточнити поняття неологізму та основних способів творення нових слів;
3) класифікувати неологізми за словотвірними характеристиками;
4) встановити найпродуктивніший спосіб творення неологізмів на даному етапі розвитку мови;
5) прослідкувати основні функції неологізмів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначає О. О. Селіванова у термінологічній енциклопедії «Сучасна 

лінгвістика»: «Неологізм – слово чи сполука, використані мовою в певний період на позначення нового або вже наявного 
поняття в новому значенні й усвідомлюються як такі носіями мови» [6, с. 417]. 

За даними Етимологічного словника англійської мови, лексему Neologism (від фр. néologisme, neo + гр. logos «слово» 
+ ism) на позначення «практики інновації в мові» вперше застосовано у 1772 році при перекладі з французької мови [17]. 

Основними продуктивними способами творення неологізмів є наступні:
1. Деривація.
2. Абревіація.
3. Телескопія.
4. Епоніми.
Деривація (від лат. derivation – утворення, відведення) – процес творення одних мовних одиниць (дериватів) на базі 

інших, що вважаються вихідними, щляхом «розширення» кореня за рахунок афіксації [16, с. 129]. Деривація передбачає 
суфіксацію та префіксацію. До найбільш продуктивних префіксів відносяться anti-, de-, re-, non-, un-, dis-, pre-, super [13, 
с. 10–11]: agender (someone without gender), post-truth (relating to or denoting circumstances in which objective facts are less 
infl uential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief), multipational (having multiple careers at the 
same time), brexiteer (a person who is in favor of the United Kingdom withdrawing from the European Union). 

У сучасній англійській мові виділяються своєю продуктивністю словотвірні моделі іменників із суфіксами -ie, -er, 
-ing, -ist, -ism, -ing [2; 13]: pupper (tiny dog), policist (someone against police offi cers), policism, truther (someone who fi ghts for 
truth), lifestylist (someone styling your life), fatist (someone against fat people), Uberization (the adoption of the business model 
used by the taxi service Uber). 

За дослідженням А. П. Міньяр-Белоручевої [12, с. 36], грецьке слово – philia, що перейшло у розряд англійського су-
фікса, завжди мало позитивне забарвлення і знаходилося в позитивній зоні шкали оцінки. Неологізм, створений шляхом 
зрощення даного суфікса з кореневою основою також набуває позитивного забарвлення і відображає приємне відношен-
ня до позначуваного. Так, наприклад, функціонують linguaphile (a language and word lover), neophile (a person who likes 
everything that is new). 

Суфікс –phobia в англійській мові має негативне трактування і шляхом поєднання з коренем іншого слова поширює на ньо-
го свою негативну конотацію. Наприклад, pedagophobia (the irrational fear of teachers), glutenophobia (the irrational fear of gluten), 
Americaphobia (irrational fear of, aversion to, or discrimination against America or Americans), agnostophobia (fear of the unknown). 

Абревіація (від лат. abbreviation – скорочення) – створення одиниць вторинної номінації, в основі якого є скорочення 
повного джерела мотивації [3]. Абревіація є поширеним словотворчим процесом, внаслідок якого багатокомпонентні 
назви, що часто складаються з 5–6 слів, скорочуються з метою полегшення комунікації. Через стислість плану виразу 
абревіатури часто використовуються у мові друкованих засобів масової інформації [15]: ISIS (Islam State of Iraq and Syria), 
MLG (Major League Gaming), wtf (where’s the food), wnl (within normal limits). 

Базуючись на дослідженні О. Г. Косарєвої [10, с. 9–12] встановлено наступні види скорочень:
1) Ініціальні абревіатури – найчисленніша група, що формально поділяється на: AFOL (adult fan of Lego), FOLO (fear 

of living offl ine), YOLO (you only live once), TMI (too much information).
2) Усічення, серед яких виділяють:
а) однокомпонентні – усічення слова до одного або декількох складів: Merica (sarcastic term to describe things or events 

that fi ts the American stereotype);
б) складові – mic drop (when a performer or speaker intentionally drops/throws the microphone on the fl oor after an awesome 

performance).
Телескопія – процес, при якому нове слово виникає зі злиття повної основи одного слова зі скороченою основою 

іншого або ж зі злиття скорочених основ двох слів [5, с. 54]. Телескопічне слово є результатом створення специфічного 
концепту, утвореного завдяки поєднанню як мінімум двох відомих концептів і вираженого шляхом злиття лексем. Як за-
значає А. М. Шевельова, телескопія – це спосіб «віртуального» словоскладання, оскільки з точки зору смислової структу-
ри телескопічні утворення відповідають складним словам, а значення їх вихідних компонентів присутнє як фонові знання 
і враховується при творенні і декодуванні телескопічних слів [14, с. 5]. Під телескопією О. О. Селіванова розуміє осо-
бливий тип компресивного словоскладання шляхом поєднання двох слів, що перебувають у сурядному зв’язку початкової 
частини першого слова і кінцевої другого [6, с. 721]. 

У сучасному мовознавстві на позначення терміну «телескопія» використовуються наступні: бленд, гібридизація, злит-
тя, контамінація, стягнення [4; 5]. 
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За структурними характеристиками телескопізми поділяються на такі групи:
1. Складені з усічених елементів складових слів: bronde (brown and blonde), chibling (child and sibling), frunk (front 

trunk), breakfunch (breakfast and lunch), famfi e (family selfi e).
2. Складені з повної основи першого слова та усіченої снови другого: yogacise (yoga and exercise), funtastic (fun and 

fantastic), Twitterrhea (excessive use of Twitter), noodie (no hoodie), Emojictionary (Emoji and dictionary).
3. Складені з усіченої основи першого вихідного слова та повної основи другого: Brexit (British withdrawal from the 

eurozone), Grexit (Greek withdrawal from the eurozone), Calexit (refers to the secession of California from the United States), 
Mexit (Messi leaving Argentina national football team), alt-right (a loose group of people with far-right ideologies who reject 
mainstream conservatism in the United States) [8].

Епоніми – будь-яка власна назва, на основі якої утворено нову номінацію: антропонім, міфонім, теонім, топонім, 
етнонім, космонім, бібліонім. Спеціальні назви, що походять від власних імен або у складі яких вони виступають компо-
нентами, називаємо епонімічними термінами. Епонім може бути основою для створення цілої низки спеціальних найме-
нувань. Іноді причиною появи епонімічного терміна є не бажання увічнити ім’я особи, а навпаки – незгода з принципових 
питань, викладених у чиїйсь теорії, хоча найчастіше номінацією для безіменного явища є мовний знак на позначення 
авторства висловленої думки [1, с. 7–8]. 

Епоніми у засобах масової інформації найчастіше відбивають політичні та соціо-культурні зміни у світі. Яскравим 
прикладом на підтвердження цього є намір включити до складу Оксфордського словника велику кількість неологізмів, 
утворених на основі прізвища американського президента Дональда Трампа [18]: Trumponomics (the president’s economic 
policy), trumpertantrum (angry early-morning tweeting laced with innuendo and falsehood), trumpkin (a pumpkin carved to 
resemble the former TV host), Trumpfl ation, the infl ation analysts predict will be caused by the new administration’s economic 
policies; and Trumpist (a Trump supporter), Trumpette (a female Trumpist) and Trumpista (a rare Hispanic Trumpist).

Як правило такі епоніми несуть негативну конотацію, як, наприклад, і політичний неологізм Bernie bro (a man who 
supports Bernie Sanders for president) та Hillarybot (someone who believes anything that Hillary Clinton and her surrogates claim 
to be true inspire of real-world evidence to the contrary).

Не лише імена політиків, а й акторів та персонажів популярних кінофільмів, стають підґрунтям для творення нових 
епонімів: Yoda (a person who embodies the characteristics of Yoda, especially in being wise; guru), minion (to perform tasks as a 
minion), Brangelexit (joins exit with Brangelina, Brad Pitt and Angelina Jolie), Brex-Pitt (as the internet was referring to the break-
up of Brad Pitt and Angelina Jolie), Osborne (to announce a product prematurely and to disadvantage). 

Неологізми-епоніми з’являються у мові також внаслідок активного розвитку соціальних мереж, комп’ютерних онлайн 
ігор та інших сучасних форм спілкування [2]: Pinteresting (interesting enough to post to the Pinterest social network), Facebooking 
(the activity of using the social networking website Facebook), Pokemoning (the act of playing Pokemon or Pokemon GO).

Помічник редактора Оксфордського словника Елеанор Майєр стверджує, що слово може увійти до словника лише 
через 10 років після його появи, однак винятки становлять неологізми, які активно функціонують у мові і є зрозумілими 
без словникової дефініції [18]. 

Значну роль у питанні прийняття/неприйняття інновації відіграють характеристики самого неологізму. До них нале-
жать: а) легкість запам’ятовування – наявність в інновації певних асоціативних переваг перед існуючими одиницями; б) 
простота форми. Ідеальним для швидкого сприйняття у суспільстві є неологізм, що поєднує у собі максимум інформації 
з простою структурою [11, с. 353]. 

Прагматичний аналіз використання неологізмів у мові ЗМІ показує, що вони виконують декілька функцій.
Перш за все, слід зупинитися на номінативній функції, яка є характерною для всіх лексичних одиниць, зокрема нео-

логізмів, оскільки вони з’являються у результаті появи нових понять, предметів, що поступово засвоюються соціумом. 
Таким чином, новоутворення збагачують словниковий запас мови та заповнюють лексичні лакуни [9, с. 193; 7, с. 300]. 
Наприклад, Anyone who’s ever attempted to take wefi es (a.k.a. group selfi es) knows that it’s not easy. Yes, «sharenting» is a 
thing, and many parents do it. It occurs when parents share details about their children’s lives online, and there are some benefi ts 
to «sharenting». Rise of the «Gameboy Back»: Children are developing curvature of the spine because they hunch over consoles 
and smartphones.

Наступною, проте не менш важливою, функцією неологізмів є компресивно-інформативна [7, с. 301]. Ця функція поля-
гає у наданні конкретної інформації, при цьому реалізовується прагнення до мовної економії. Неологізми, що реалізують, 
компресивно-інформативну функцію, виражають поняття однією словоформою і надають точну інформацію водночас, 
що допомагає економити мовні засоби. Наприклад, Clexit calls for withdrawal from climate treaties, rejects the conclusions of 
97% of climate science experts and 95% of economics experts. CNN’s S.E. Cupp confronted Donald Trump spokeswoman Katrina 
Pierson this afternoon for the Trump camp’s attempts to «otherize» his Cuban-American and African-American rivals. It can be 
assumed that many people use Instagram in hopes of being instafamous. 

Експресивна функція неологізмів виявляється через вплив на адресата. Оскільки діяльність засобів масової інформа-
ції спрямована на формування суспільної думки, вони завжди беруть до увагу сприйняття тієї чи іншої аудиторії. Щоб 
успішно реалізувати свою мету, ЗМІ завжди враховують потреби, інтереси, мотиви і відповідні характеристики читача. 
Залучаючи нові слова, ЗМІ привертають увагу адресата новизною та незвичністю, а також посилюють експресивність 
тексту. При цьому неологізми можуть бути як позитивно, так і негативно забарвленими [9, с. 194; 7, с. 302]. Наприклад, 
Monty Don and the rise of the Twitter Quitter. As the BBC presenter Monty Don becomes the latest celebrity to leave the site, we 
report on the stars who can’t stand the heat of the social media kitchen. 

Наступна функція, яку виконують неологізми у мові, – діагностична. Саме поява неологізмів розкриває особливості 
мови на певному етапі розвитку, менталітет народу, смаки носіїв мови конкретного періоду, виражають зміни, що від-
буваються у суспільстві, оскільки вони переважно характеризують епоху, ніж безпосередньо мову [7, с. 303]. Наприклад, 
Beyond Hillary-bots and Bernie-bros: Why Democrats Need to Get Past Stereotypes and Ad Hominem Attacks. In an inevitable 
and hardly surprising attempt to make a long election cycle more interesting, people are once again carving «Trumpkins» for 
Halloween.

Ще одна функція, яка ефективно реалізується за допомогою неологізмів, – евфемістична. Для того, щоб замінити не-
пристойні, грубі або небажані слова у статті, автори часто вдаються до використання інших, більш прийнятних лексем, 
які передають інформацію завуальовано [9, с. 195]. Наприклад, An 11-year-old gender fl uid actor has been deemed eligible for 
awards in male and female categories in Canada’s Leo Awards. Instead, please think of her as a midult. «It’s a term for someone 
who’s middle age but doesn’t want to be thought of as a senior,» she says. Your cell phone rings. You go to answer it, but there’s 
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no one there. Curiously, there’s no missed call, either. You realize after a moment that you mistook a bird chirping for your cell 
phone’s ring. What’s weird is that this isn’t the fi rst time this has happened to you. You’re probably not insane – instead, you are 
suffering from what’s come to be called ringxiety. This form of social control, coupled with the negative perceptions of young 
people that are prevalent in our society, leads to adultism.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок. Таким чином, за результатами дослідження 
найпродуктивнішими способами творення неологізмів 2015–2017 років є деривація і телескопія. При цьому слід зазна-
чити, що неологізми-епоніми у наш час також активно поповнюють словниковий запас мови. Основними функціями 
неологізмів є номінативна, компресивно-інформативна, експресивна, діагностична та евфемістична. Варто зауважити, що 
неологізм може виконувати декілька функцій одночасно. Перспективою подальших досліджень є визначення способів 
передачі неологізмів українською мовою.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Статтю присвячено особливостям інтерпретації фразеологічних одиниць. Аналізуються доробки вітчизняних 
і закордонних вчених. Розглядаються основні класифікації фразеологічних одиниць та різноманітні підходи до їх 
інтерпретації. 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологічне зрощення, фразеологічна єдність, фразеологічне сполучен-
ня, стилістичний, переклад, інтерпретація, еквівалент, аналог, калькування, описовий переклад.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКО-
ГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ)

Статья посвящена особенностям интерпретации фразеологических единиц. Анализируются работы отечест-
венных и зарубежных ученых. Рассматриваются основные классификации фразеологических единиц и разнообраз-
ные подходы к их интерпретации. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологическое сращение, фразеологическое единство, фразеологи-
ческое сочетание, стилистический, перевод, интерпретация, эквивалент, аналог, калькирование, описательный перевод.

PECULIARITIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS INTERPRETATION (ON THE MATERIAL OF ENGLISH 
AND UKRAINIAN)

© Т. М. Білоус, 2017



64 ISSN 2519-2558            Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

The article deals with the peculiarities of phraseological units interpretation. The works of domestic and foreign scholars 
are analysed. The attention of modern linguists is concentrated on the ways of functioning and interpreting of phraseological 
units from English into Ukrainian languages. The importance of the problem of phraseological units interpretation for the 
linguistics nowadays has been pointed out in the article. 

Main classifi cations of phraseological units and different approaches to their interpretation are viewed. The research is 
conducted on V.V.Vinogradov’s classifi cation of phraseological units. According to it they are classifi ed into three big groups: 
phraseological fusions, phraseological unities and phraseological collocations. 

The main ways of interpreting phraseologisms are viewed: equivalent, analogy, calque translation, descriptive or ex-
planatory translation. The national cultural connotation can become the major problem of the process of interpretation into 
a foreign language. The interpreter should know not only source and target languages but also historical and cultural back-
ground of nations. The individual approach to every separate text translation is needed.

Key words: phraseological unit, phraseological fusion, phraseological unity, phraseological collocation, stylistic, trans-
lation, interpretation, equivalent, analogy, calque translation, descriptive translation. 

Actuality of the research. Among multiple problems that modern linguistics faces, the theme of the specifi cs of phraseology, 
the peculiarities of it’s functioning and interpreting is rather traditional one but also current. Having analyzed numerous works of 
scientists from different countries, we can admit growth of interest to the investigations in the spheres of phraseology and transla-
tion.

The aim of the article is to focus on the analysis of the classifi cations and functioning of phraseological units and different ways 
of their translation from English into Ukrainian.

This research can help interpreters, teachers and students cope with problems of equivalent interpretation in the target language 
and encourage them to look more attentively at translation strategies suggested for interpretation of phraseological units.

The main points of the article. A lot of domestic and foreign scolars (V. V. Vinogradov, A. V. Kunin, A. I. Smirnitsky, V. Telia, 
R. Zorivchak, L. P. Smith, R. Glaser, R. Gibbs, S. Fiedler, A. Cowie) have investigated different aspects of the phenomenon of 
phraseological units and admitted the importance of language potential of phraseological units interpretation in the process of their 
translation into other languages.

The very miscellaneous nature of phraseological units suggests their sorting out and arranging in certain classes. Different 
scholars set up classifi cations based on different principles.

The classifi cation suggested by L.P.Smith distinguishes phraseological units according the source of their origin based on the-
matic principle. He took into consideration the etymological principle as well. 

Professor A.I.Smirnitsky according to the combination of semantic and structural principles arranged phraseological units into 
two groups: one-summit units (with one meaningful constituent), two-summit and multi-summit units which have two or more 
meaningful constituents.

According to the classifi cation of Academician V. V. Vinogradov phraseological units are classifi ed into three big groups: phra-
seological fusions, phraseological unities and phraseological collocations.

Phraseological fusions are non-motivated groups forming indivisible wholes both semantically and syntactically. Their mean-
ing does not depend on the meaning of the component elements. They seldom, if ever, have equivalents in the source and target 
languages and are usually rendered by interpreting translation or by paraphrasing, e.g. to paint the lily – намагатися покращити 
чи прикрасити щось, що потребує покращення або прикрашення; займатися безплідною справою; витрачати час чи сили 
марно;

to show the white feather – перелякатися, проявити боягузтво.
The meaning of a phraseological fusion may naturally be rendered by different synonyms, e.g. to go the whole hog – робити 

щось розважливо, проводити до кінця, не зупинятися на напівзаходах, йти на все.
Phraseological unities are motivated units of modern English; their components are not semantically bound. They are often fi g-

urative and the transference of meaning is either metaphorical or metonymical, e.g. to drop a brick – припуститись нетактовності, 
зробити ляпсус, промах; 

monkey business – усілякі штучки, фокуси, витівки, пустощі;
to eat humble pie – проковтнути образу, примиритися.
This group of phraseological units is heterogeneous and comprises proverbs, proverbial sayings, allusions, euphemisms, pro-

fessionalisms, e.g. little pitchers have long ears – діти люблять слухати розмови дорослих;
what will Mrs. Grundy say? – Що скажуть люди?
Phraseological unities differ by their structure, by their syntactical function in a sentence and by their stylistic features.
According to the principle of their translation phraseological unities can be divided into three groups:
Phraseological unities having Ukrainian counterparts, which have the same meaning expressed by a similar image. They can 

often be traced to the same source – biblical, mythological, Latin proverbs or sayings, e.g. not all is gold that glitters – не все те 
золото, що блищить; to cut the Gordian knot (myth.) – розрубити гордієв вузол.

Proverbs and proverbial sayings having the same meaning but expressing it by a different image: to buy a pig in a poke – 
купити кота в мішку.

Source language phraseological unities sometimes have synonymous target language equivalents, the choice is open to the 
translator and is usually determined by the context, e.g. between the devil and the deep sea – між двох вогней, між молотом та 
наковальнею, у безвихідному становищі.

In the absence of a correlated phraseological unity the translator resorts to interpreting translation, e.g. a skeleton in the closet 
(cupboard) – сімейна таємниця, неприємність, що приховується від сторонніх.

Target language equivalents possessing national colouring though expressing the same idea should be avoided as they cannot be 
considered true equivalents because they introduce alien associations and alien national colouring, e.g. to carry coals to Newcastle 
should not be translated by the Ukrainian proverbial saying – їздити до Тули з власним самоваром. In such cases two solutions 
are possible: a) to preserve the image of the English phraseological unity – ніхто не возить вугілля до Ньюкаслу; b) to resort to 
interpreting translation – займатися безглуздою справою.

The same principles are applied to the translation of phraseological unities in the form of simile: cold as ice – холодний як лід; 
as old as the hills – старий як світ; brown as a berry – засмаглий, бронзовий.

Interpreting translation of phraseological fusions and unities is justifi ed by the fact that their literal meaning is suppressed by 
what may be termed their transferred meaning which conveys the idea expressed by them.
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Phraseological collocations are motivated word combinations but they are made up of words possessing specifi c lexical va-
lency which accounts for a certain degree of stability in such word groups. They are translated by corresponding collocations in 
Ukrainian, e.g. to make faces – корчити пику; to make amends – приносити свої вибачення; to make a bed – застилати ліжко; 
to make allowances – робити знижку.

Scolars that investigated the problems of phraseological units functioning and translating noted their ability to accumulate 
cultural potential of a nation. This national cultural connotation can become the major problem of the process of interpretation into 
a foreign language. 

An interpreter should take into consideration that «the environment and social conditions of life and regular vital needs may 
defi ne and even predetermine not only the behavior of people, but also their ways of thinking in different parts of the world. Con-
sequently, it may be assumed that some near idiomatic equivalents and analogies may still come to being (and exist) in absolutely 
different languages» [6, 170].

The act of interpreting should differentiate the most reasonable variant of rendering a phraseological unit in target language.
There are a lot of ways of phraseological units interpretation from source into target languages according to different scholars 

– phraseological equivalent, phraseological analogy, calque translation, description, antonymic translation, paraphrasing.
 We are going to view the most important of them. 
Praseological equivalent. An old dog will learn no new tricks – старого пса нових фокусів не навчиш.
Substitution with the analogy. Don’t teach your grandmother to suck eggs. – 
яйця курку не вчать, не вчи рибу плавати;
absence makes the heart grow fonder – відстань посилює почуття
the leopard cannot change his spots – кривого дерева не виправиш, щербатого горщика ніколи не поправиш
a friend in need is a friend indeed – при горы та в лиху годину пызнаэш вырну людину
Homer sometimes nods – і на сонці є плями
like master, like man – який пастух, така і череда, яка хата, такий тин, який батько, такий син
Сalque translation. This technique can be employed even if there is an idiom analogy. A word-for-word translation is used in 

translating sustained metaphors, phraseological synonyms, and puns. Literal translation usually leads 
to playing upon the fi gurative and literal sense of an idiom, that is, to enlivening 
an idiom. One swallow does not make a summer – одна ластівка не робить літа.
One more argument in favor of literal translation is that the new metaphor in 
the target language will hold the interest of the reader. 
Descriptive or explanatory translation. When an original metaphor appears to be a little obscure and not very important, it may 

be replaced with a descriptive 
expression. You can take a horse to the water, but you cannot make him drink – силою не будеш милою;
Dog doesn’t eat dog – свій своєму не ворог, собака собаці хвоста не відкусить;
Let well alone – не буди лихо, поки воно спить, не шукай біди, вона сама тебе знайде;
Ask no questions and you will be told no lies – багато знати будеш, швидко постарієш. 
Conclusions. So, one can see, that problem of interpretation of phraseological units from one language to another is very 

signifi cant and complicated task. In the process of phraseologisms interpretation translators not only render their semantics and 
expressiveness, but also national cultural content. Each original text demands special approach to rendering phraseologisms from 
source to target language. Dealing with translation of phraseological units an interpreter should know not only two languages, but 
be able to analyze stylistic, cultural and historical aspects of a source language
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВКІВ ТВОРІВ АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Стаття присвячена дослідженню заголовку літературного твору як особливого композиційного елементу. Ви-
значається специфіка і основні функції заголовків творів римської та грецької літератур, пропонується класифіка-
ція заголовків творів античної літератури за структурно-семантичним та етимологічним критеріями.

Ключові слова: заголовок, антична література, поетика, структурно-семантичний критерій, етимологічний 
критерій, стилістично-маркована лексика, пейоратив, неологізм.

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ ЗАГЛАВИЙ ПРИЗВЕДЕНИЙ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Статья посвящена исследованию заглавия литературного произведения как особого и чрезвычайно важного 

композиционного элемента. Определяется специфика и основные функции заглавий в произведениях римской и грече-
ской литератур, предлагается классификация заглавий произведений античной литературы по структурно-семан-
тическим и этимологическим критериям.

Ключевые слова: заглавие, античная литература, поэтика, структурно-семантический критерий, этимологи-
ческий критерий, стилистически маркированная лексика, пейоратив, неологизм.

LEXICAL AND GRAMMATICAL PECULIARITIES OF TEXT TITLES IN THE ANCIENT GREEK AND ROMAN 
LITERATURE

The article deals with the text title as one of the most essential and basic elements of the text composition. The peculiari-
ties and the main functions of the text titles in the Ancient Greek and Roman literature are being defi ned and the classifi cation 
of the text titles is being carried out according to the structural-semantic and etymological criteria. The article dwells upon 
the use of stylistically marked word, which can be classifi ed as neologisms and pejoratives, in the text titles in the Ancient 
Greek and Roman literature. The results of the research can serve as the theoretical and practical bases for further study of 
the poetics of the text titles in the Ancient Greek and Roman literature. Lexical and grammatical peculiarities of text titles in 
Ancient Greek and Roman literature are not limited by this investigation and every defi ned single peculiarity can be a subject 
of a more profound study. 

Key words: title, the Ancient Greek and Roman literature, poetics, structural-semantic criterion, etymological criterion, 
stylistically marked words, pejorative, neologism.

Постановка проблеми. Серед недостатньо досліджених питань поетики заголовків творів античної літератури важ-
ливе місце посідає проблема заголовку, який належить до суттєвих елементів композиції із різноманітністю функцій та 
семантичною складністю. Окрім визначення суті поняття та особливостей заголовків творів античної літератури, доціль-
ним є здійснити спроби їх систематизації та групування.

Аналіз основних досліджень присвячених даній проблемі. Як один із вагомих компонентів організації тек-
сту заголовок неодноразово ставав об’єктом зацікавлення вчених різних напрямків: І. В. Арнольд [1], Л. А. Бойка [2], 
В. В. Виноградова [3], Є. В. Джанджакової [5], Ю. О. Карпенка [6], Н. А. Кожиної [7,8], О. М. Пєшковського [14] та ін. 
Заголовок досліджувався виходячи з положення теорії речення: у зв’язку з проблемою односкладних (одночленних) ре-
чень [14]. Учені займалися вивченням даного явища і в зв’язку з відношенням словосполучення до речення [3]; у зв’язку з 
проблемою синтаксичного статусу самого заголовка [13]. Крім того, заголовок розглядався як елемент тексту [4], як дис-
танційований елемент тексту [10, 11] і в зв’язку з проблемою взаємодії з текстом [11]. Досвід фундаментального вивчення 
заголовка вперше був зроблений у роботах С. Д. Кржижанівського, в яких він розглядав і сам заголовок, і його зв’язок з 
текстом: «Поетика заголовка» (1931) [9], «П’єса і її заголовок» (1939) [10].

Основні теоретичні та практичні результати дослідження заголовків творів римської літератури вже викладено у стат-
ті автора [12].

Метою дослідження є визначення і характеристика лексико-граматичних особливостей заголовків творів грецької та 
римської літератур і класифікація заголовків творів античної літератури за структурно-семантичним та етимологічним 
критеріями. Досягнення поставленої мети вимагає вирішення конкретних завдань: розглянути і проаналізувати літера-
туру з історії дослідження заголовків і навести теоретичні аспекти дослідження заголовків; виокремити структурно-се-
мантичні типи заголовків творів грецької та римської літератур; проаналізувати етимологію заголовків творів античної 
літератури; класифікувати заголовки творів античної літератури за використанням стилістично маркованої лексики.

Матеріалом роботи є 284 грецькомовних заголовки, які належать 38-ми авторам грецької літератури від класичного 
до елліністичного періоду та 381 латинськомовний заголовок, що належать 54-ом авторам римської літератури від періоду 
ранньої римської літератури до літератури пізньої імперії.

«Заголовок літературного твору – це, як правило, мінімальна за кількістю мовних одиниць, словесна формула, яка кон-
центровано представляє ідейно-тематичний зміст твору, репрезентує риси індивідуальної поетики автора та характерні 
для нього і національної літератури змістові і формальні орієнтації» [15, с. 16]. Заголовок є одним із найбільш суттєвих 
елементів композиції зі своєю поетикою. Він ніколи не є простим індексом знакового комплексу, але завжди – символом 
певного смислу [16, с. 9].

Нижче пропонується класифікація заголовків творів античної літератури, яка здійснювалась за структурно-семантич-
ним та етимологічним критеріями.

І. За структурно-семантичним критерієм виокремлюємо такі заголовки творів античної літератури:
1. Однослівні заголовки: а) імена героїв:Андромеда «Ἀνδρομέδη» (Еврипід), Ахіллес «Achilles» (Луцій Лівій Андро-

нік); б) однослівні заголовки із вказівкою на професію чи соціальний стан героя: Танцюристи «Χορεύοντες» (Епіхарм), 
Квітникарка «Corollaria» (Гней Невій); в) однослівні заголовки, які містять назву предмета, об’єкта живої чи неживої 
природи: Щит «Ἀσπίς» (Менандр), Невеликий меч «Gladiolus» (Луцій Лівій Андронік);

г) однослівні заголовки, виражені віддієслівними іменниками, які повідомляють про дію, навколо якої розгортаються 
події у творі: Відрізана коса «Περικειρομένη» (Менандр), Одруження «Gamos» (Цецилій Стацій); ґ) назви на позначення 
жанрових чи родових понять: Ембатерій «Ἐμβατήριον» (Тіртей), Скорботні елегії «Tristia» (Овідій); д) назви на позначення 
географічних реалій і приналежність до певного етносу: Саламін «Σαλαμίν» (Солон); Перси «Πέρσαι» (Есхіл), Імбрійці 
«Imbrii» (Цецилій Стацій). 
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2. Заголовки-словосполучення: а) складаються із іменника та відокремленого означення – прикладки (N + Adj): Оді-
сей – перебіжчик «Ὀδυσσεύς αὐτομόλος» (Епіхарм), Підкидьок Херестрат «Hypobolimaeus Chaerestratus» (Цецилій Стацій); 
б) заголовки, які характеризуються як «подвійні», адже у своєму складі містять сполучник «чи» (N + Conj + N): «ἢ», «ἤτοι» 
у творах грецької літератури та «aut», «sive», «vel»у творах римської літератури: Токсарид чи Дружба «Τόξαρις ἢ Φιλία» 
(Лукіан), Лихвар або Позичайло «Faenerator sive Obolastates» (Цецлій Стацій); в) заголовки у формі прийменника з імен-
ником (Praep + N): περί – «про», πρὸς – «до», κατά – «проти» у творах грецької літератури та de – «про» у творах римської 
літератури: Про тих, хто не живе «Περί του μη ὄντος» (Горгій), До Нікокла «Πρὸς Νικοκλέα» (Ісократ), Проти Філіппа «Κατά 
Φιλίππου» (Демосфен), Про всесвіт «De mundo» (Луцій Апулей).

На відміну від творів римської літератури, для творів грецької літератури характерними є заголовки-словосполучен-
ня, у яких вказується місцезнаходження головного героя твору, яке виражається родовим відмінком (Genetivus loci) або 
за допомогою прийменникового керування (N+ Praep+ N), таким прийменником є «ἐν», «ἐπὶ» – «в» (2 автори,4 твори): 
Едіп у Колоні «Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ» (Софокл), Алкмеон в Коринфі «Ἀλκμαίων Κορίνθου», Іфігенія в Тавриді «Ἰφιγένεια 
ἐν Ταύροις» (Еврипід). Також у творах грецької літератури зустрічаємо заголовки, у яких подаються імена кількох голо-
вних героїв, навколо яких розгортається сюжетна лінія твору або перелічуються ключові події у творі. Імена головних 
героїв у таких заголовках (N+ Praep+ N) або ключові події поєднуються за допомогою сполучника «καὶ» – «і»: Дафніс і 
Хлоя «Δάφνις καὶ Χλόη» (Лонг). Заголовки- словосполучення, які позначають приналежність, виражену родовим відмінком 
(Genetivus possessivus): Гераклів щит «Ἀσπὶς Ἡρακλέους» (Гесіод).

3. Заголовки у формі речення: а) заголовки, виражені односкладним поширеним або непоширеним реченням: Про 
вигляд, який вимальовується навколо Місяця «Περί τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου ἐν τῷ κύκλῳ τῆς σελήνης» (Плутарх), Книга 
справ, гідних пам’яті «Rerum memoria dignarum libri» (Веррій Флакк); б) заголовки творів грецької літератури, які містять 
риторичне питання чи звертання: Чи гарно сказано «живи непомітно»? «Εἰ καλώς εἴρηται τὸ λάθε βιώσας;» (Плутарх), Без-
смертна Афродіто, що сидиш на прикрашеному престолі «Ποικιλόθρον’ ἀθάνατ’ Ἀφροδίτα» (Сапфо); в) заголовки творів 
римської літератури епістолярного жанру, які мають вказівку на адресата: 2 книги листів до імператора Марка Аврелія і 
відповіді «Epistularum ad Antoninum imperatorem et invicem libri II» (Марк Корнелій Фронтон).

ІІ. Етимологічна характеристика заголовків творів античної літератури. За етимологічним критерієм заголовки 
творів римської літератури можна класифікувати за походженням: латинськомовного, грецькомовного походження; а 
також заголовки, які містять слова грецькомовного і латинськомовного походження.

У заголовках творів грецької літератури прослідковуємо розвинену систему словотвору давньогрецької мови, та-
ким чином, класифікуємо лексику грецькомовного походження у заголовках творів грецької літератури за такими 
критеріями:словотворення у системі іменника, словотворення у системі прикметника, форми дієприкметника у заголо-
вках творів грецької літератури. 

1. Словотворення у системі іменника: а) віддієслівне утворення за допомогою формантів:-μος, -μα (для іменників 
на позначення дії, стану чи їх результату);- σις; – ία, – εία (іменника на – εία походять від дієслів на –εύω завжди мають 
довгий кінцевий звук α, тому всі вони є парокситонами): Правдиві розповіді «Ἀληθῆ διηγήματα (Nom.pl.n.)» (Лукіан) від 
гр.: διηγέομαι – розказувати; Здобуття Ойхалії «Οἰχαλίας ἂλωσις (Nom.sg.f.)» (Гомер) від гр.: ἀλίσκομαι – попадати в полон, 
бути захопленим; б) відприкметникове утворення: -ία Про доблесть і ницість «Περί ἀρετῆς καὶ κακίας (Gen.sg.f.)» (Плутарх) 
від гр.: κακός, 3 – поганий; в) відіменникове утворення: -σσα (для утворення іменників, що позначають осіб жіночої статі 
за родом занять чи етнічною приналежністю і утворюються від відповідних іменників чоловічого роду); -ις, -α (етно- та 
топоніми для осіб жіночої статі); -εύς Фінікінянки «Φοίνισσαι (Nom.pl.f.)» (Еврипід) від гр.: Φοῖνιξ, ικος ὁ – фінікієць; Ме-
гарянка «Μεγαρίς (Nom.sg.f.)» (Епіхарм) від гр.: Μεγαρεύς, έως ὁ – житель Мегар. 

2. Словотворення у системі прикметника: а) відіменне утворення:-ιος, -κος Переможний «Ἐπινίκιος (Nom.sg.m.)» 
(Епіхарм) від гр.: ἐπινίκια, τα – переможні пісні; б) віддієслівне утворення:-ος, -ης Довгожителі «Μακρόβιοι (Nom.pl.m.)» 
(Лукіан) від гр.: βιόω – жити. 

3. Форми дієприкметника у заголовках творів грецької літератури:
Небесні явища «Φαινόμενα (part.praes.med.Nom.pl.n.)» (Арат) від гр.: φαίνω – світити.
ІІІ. Вживання стилістично маркованої лексики у заголовках.
1. Використання пейоративної лексики: Про себелюбство «Περί φιλαυτίας» (Плутарх) від гр.: φιλέω – любити, αὐτός 

– сам, Відлюдник «Δύσκολος» (Менандр) від гр.: δύσκολος,2 – буркотливий,
2. Використання авторських неологізмів: Війна мишей і жаб, Батрахоміомахія «Βατραχομυομαχία» (Пігрес) від гр.: 

βάτραχος ὁ – жаба, а μῦς, μυός ὁ – миша, μάχη ἡ – битва; Пан Слово й Пані Слово «Λόγος καί Λογίνα» (Епіхарм) від гр.: λόγος 
ὁ – слово, формант – ίνα – для утворення іменників жіночого роду від відповідних іменників чоловічого роду. 

Отже, проаналізувавши заголовки творів античної літератури, було визначено що заголовок є складовою частиною 
названого об’єкта, елементом його структури і, належить до тих композиційних елементів, які привертають увагу при 
першому знайомстві з текстом. Спільною рисою для заголовків є тенденція до вживання стилістично маркованої лексики. 
Вживання пейоративної лексики та авторських неологізмів у заголовках творів грецької та римської літератур додає за-
головкам більшої виразності і дозволяє докладніше передати ідею твору. Проблематика аналізу заголовків творів анти-
чної літератури може стати об’єктом дослідження широкого кола фахівців, а кожна з виявлених особливостей може стати 
предметом окремого більш детального аналізу.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА ПАРАДИГМА КОМП’ЮТЕРНОГО СЛЕНГУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті досліджуються зміст та сутність комп’ютерного сленгу в англійській мові. Визначаються каси-
фікаційні та саментичні ознаки комп’ютерного сленгу. Аналізуються функції, способи утворення та особливості 
перекладу комп’ютерного сленгу. 

Ключові слова: комп’ютерний сленг, етимологія, словотворення, переклад.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА КОМПЬЮТЕРНОГО СЛЕНГА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье исследуются содержание и сущность компьютерного сленга. Определяются касификационные и са-

ментические признаки компьютерного сленга. Анализируются функции, способы образования и особенности пере-
вода компьютерного сленга. 

Ключевые слова: компьютерный сленг, этимология, словообразование, перевод.

CONCEPTUAL PARADIGM OF COMPUTER SLANG IN ENGLISH 
The article examines the meaning and the essence of computer slang. The questions of genesis, defi nition and functions of 

computer slang were considered in the article. Computer slang is a kind of slang used by both professional (IT specialists) and 
other users of computers. Rapid development of the computer slang caused by the widespread use of computer technologies in 
modern society and the gradual spread among native speakers of the language recipient. The preconditions and the ways of 
computer slang occurrence were highlighted. The basis of computer slang was formed with the words borrowed from English, 
as almost all modern information and communication technologies appeared in the USA. It is detected that computer slang 
combines the features of professionalism (serves for communication between people of one profession), vulgarism (includes 
a rather crude vulgar words), jargon (includes words that have unclear and hidden meaning for people who do not use in-
formation and communication technologies) and slang (expressivly and emotionally colored vocabulary of spoken language, 
which is often considered as violation of the standard language). The classifi cation of computer slang was presented. The fol-
lowing thematic structure of computer slang was determined: programs and their varieties, symbols, signs, actions, functions 
and commands, computer and its parts, system parts and devices, information units, designation and description of people 
connected with programming. The ways of computer slang formation were analyzed (tracing (full borrowing, part-tracing 
(partial borrowing), translation with using a standard vocabulary in a particular meaning, translation with using slang of the 
other professional groups, phonetic mimicry). The ways of computer slang translation were analyzed (transliteration, tran-
scription, tracing, explication – descriptive translation). The place of computer slang in English was determined.

Key words: computer slang, etymology, word formation, translation.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Надзвичайно потужний розвиток ІКТ, поява нових комп’ютерних при-
строїв та програмного забезпечення стали причиною динамічного зростання та збагачення комп’ютерного сленгу. При-
родно, що джерелом поповнення комп’ютерного сленгу є англійська мова, оскільки практично всі сучасні з’являються у 
США. Як результат – ці ІКТ одержують словесне позначення англійською мовою. Існують різні способи номінації цих 
технологій, проте усі вони покликані або придумати нову назву, або розширити семантику вже існуючого слова для позна-
чення нового явища. 

Особливістю комп’ютерного сленгу є те, що він поступово став актуальним та загальновживаним не лише серед 
спеціалістів, які активно застосовують ІКТ у своїй професійній діяльності, але й більшості людей, які користуються 
комп’ютерами у повсякденному житті. У зв’язку з процесом комп’ютеризації усіх сфер життя та діяльності людства ви-
никає необхідність засвоєння комп’ютерного сленгу мовцями.

Аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі. Актуальність дослідження зумовлюється 
тим, що попри численні наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, які присвячені питанню комп’ютерного сленгу 
(І. Арнольд, А. Баранов, Ф. Бацевич, Т. Бєляєва, Н. Виноградова, І. Гальперін, П. Горшков, О. Есперсен, Є. Жирмунський, 
Т. Захарченко, Ю. Зацний, Н. Купцова, Ч. Леланд, П. Лихолітов, М. Маковський, Е. Партрідж, Е. Раймонд, Т. Соловйова, 
Р. Спірс, Г. Судзіловський, Т. Торн, С. Флекснер, В. Хомяков та ін.), проблема концептуальної парадигми комп’ютерного 
сленгу є об’ємною та потребує детальнішого вивчення, оскільки саме цей сленг надзвичайно швидко реагує на зміни в 
сфері ІКТ. А. Зацний наголошує, що «англійський комп’ютерний сленг завдяки своєму глобальному пресингу (Інтернет, 
телебачення) чинить найбільший вплив на інші варіанти сленгу» [3, с. 105]. 

Мета статті – проаналізувати концептуальну парадигму комп’ютерного сленгу в англійській мові.
Завдання статті:
– висвітлити зміст та сутність комп’ютерного сенгу;
– дослідити питання формування та функціонування комп’ютерного сленгу в англійській мові;
– представити класифікаційні та семантичні ознаки комп’ютерного сленгу;
– проаналізувати функції, способи утворення та особливості перекладу комп’ютерного сленгу.
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Виклад основного матеріалу. Надзвичайно активний розвиток комп’ютерної лексики спричинив появу нової дина-
мічної системи – комп’ютерного сленгу. Постає необхідність дослідити концептуальну парадигму цього мовного явища 
в англійській мові. 

Вся лексика будь-якої мови поділяється на літературну та нелітературну. На відміну від літературної лексики, яка 
вживається переважно в літературі чи усній мові офіційного характеру, нелітературна лексика вживається переважно в 
розмовній мові, має неофіційний характер і включає в себе: професіоналізми, вульгаризми, жаргонізми та сленг. Для ро-
зуміння змісту та сутності поняття «комп’ютерний сленг» необхідно розрізняти ці терміни.

Професіоналізми – це слова, які використовуються невеликими групами людей, які об’єднані певною професією. 
Вульгаризми – це грубі слова, які зазвичай не вживаються освіченими людьми в суспільстві; спеціальний лексикон, що 
використовується людьми найнижчого соціального статусу (в’язнями, торговцями наркотиками, бездомними тощо). Жар-
гонізми – це слова, які використовуються певними соціальними чи об’єднаними спільними інтересами групами, які не-
суть таємний незрозумілий для всіх зміст. Ю. Скребньов визначає жаргон як «…слова професійних і соціальних груп, що 
відрізняються неформальним характером і є жартівливою заміною слів, які вже існують у нейтральній сфері літературної 
мови» [9].

Деякі вчені ототожнюють поняття «жаргонізми» та «сленгові слова». Зокрема М. Кочерган зазначає, що жаргонізми 
або сленгові слова – це «…слова, властиві розмовній мові людей, які пов’язані певною спільністю інтересів» [6, с. 215]. 
Н. Глущук також наголошує, що «…стилістичне розмежування між сленгізмами та жаргонізмами мінімальне» [2, с. 24].

Серед науковців існує досить багато суперечливих поглядів щодо трактування поняття «сленг». Єдиного визначення 
цього терміну не існує досі. Деякі вчені, визначаючи поняття сленг, наголошують на емоційно-експресивній забарвленості 
цієї лексики. В словнику сучасного українського сленгу зазначено, що сленг – це «…досить синкретичне мовне утворен-
ня, що включає загальний масив розмовної емоційно-експресивної лексики, не відображеної у сучасній лексикографічній 
практиці» [10, с. 33]. Н. Глущук підкреслює, що «…сленгове слово з’являється як наслідок емоційного ставлення того, хто 
говорить, до предмета розмови, його прагнення виділитися на фоні співрозмовників та відокремитися від них» [2, c. 26]. 
Є. Стрига трактує сленг як «…експресивно та емоційно забарвлену лексику розмовної мови, що відхиляється від прийнят-
ної літературної мовної норми» [12, с. 186–187]. Л. Костіна, А. Стеценко розглядають сленг як «…емоційно-забарвлені 
слова розмовного типу, переважно жаргонного характеру, які в сучасних умовах мають тенденцію легко переходити в 
літературну мову» [4]. Інша група вчених, трактуючи поняття сленг, акцентує увагу на те, що це знижені лексико-фразео-
логічні одиниці, порушення норм стандартної мови. Л. Ставицька наголошує, що сленг – це «…практично відкрита мовна 
підсистема ненормативних, стилістично знижених лексико-фразеологічних одиниць» [11, с. 42]. 

Також досі немає одностайної стилістичної оцінки сленгу. Деякі дослідники вважають, що сленг негативно познача-
ється на літературній мові і є паразитичним шаром лексики з яким необхідно боротися, оскільки досить часто він харак-
теризується грубим, цинічним, зневажливим, іронічним, презирливим забарвленням. Інші науковці мають протилежну 
думку і наголошують, що сленг покликаний передавати емоційний стан та настрій мовця, має експресивний, жвавий, 
виразний характер і сприяє збагаченню та удосконаленню мови. Зокрема, у словнику Вебстера зазначається, що «…сленг 
робить мову яскравішою і жвавішою» [2, c. 26]. 

Розрізняють такі види сленгу: загальний (загальновідомий, загальновживаний); спеціальний (маловідомий, вузько-
вживаний). Загальний сленг – це зазвичай часто вживані та зрозумілі для переважної більшості мовного колективу слова, 
які характерні для мовлення людей певних професій або соціальних прошарків. Спеціальний сленг використовується 
окремими професійними та соціальними групами.

Комп’ютерний сленг відрізняється від інших сленгів тим, що у ньому поєднуються характерні риси професіоналізмів, 
вульгаризмів, жаргонізмів та сленгу, оскільки він:

– слугує для спілкування людей однієї професії – програмістів, користувачів ІКТ (професіоналізми);
– включає в себе досить вульгарні, грубі слова (вульгаризми);
– включає в себе слова, які мають незрозумілий таємний зміст для людей, які не користуються ІКТ (жаргонізми).
Розглянемо трактування поняття «комп’ютерний сленг». Насамперед комп’ютерний сленг розглядався як слова, що 

вживаються лише людьми, чия професійна діяльність пов’язана із застосуванням ІКТ. Проте з активною інтеграцією ІКТ 
в усі сфери буденного життя та повсякденної діяльності людей поняття комп’ютерного сленгу набуває ширшого зна-
чення. Комп’ютерний сленг починає розглядається як різновид сленгу, який використовується професійними та іншими 
користувачами комп’ютера. І. Міщук визначає комп’ютерний сленг як «…слова, які слугують для спілкування людей 
однієї професії – програмістів, або просто людей, які користуються послугами комп’ютера» [7, с. 69]. Є. Стрига трактує 
комп’ютерний сленг як «…професійну мову «комп’ютерників» і програмістів, а також людей, чия професійна діяль-
ність тісно пов’язана з комп’ютерами та їх використанням; галузь професійної мови, доступну звичайним користувачам 
комп’ютерів і яка включається ними в своє мовлення» [12, с. 187]. 

Ознаками комп’ютерного сленгу є: експресивність, емоційність, лаконічність, гнучкість, рухливість, жвавість, дина-
мічний розвиток, наявність великої кількості скорочень та символів, дотепність, мовна гра, іронічність, жартівливість, 
образність, часто зневажливе та презирливе забарвлення.

Функції комп’ютерного сленгу: експресивна, емоційно-оцінювальна, номінативна, комунікативна, творча, маніпуля-
тивна, ідентифікаційна. 

Існують численні класифікації тематичної структури комп’ютерного сленгу. 
Є. Сапронова розрізняє такі тематичні групи комп’ютерного сленгу: людина, яка має відношення до світу ком-

п’ютерів; дії людини та відповідні дії комп’ютера; робота з комп’ютером, невдачі в работі з комп’ютером; скла дові части-
ни комп’ютера; назви програмних продуктів, команд, файлів; комп’ютерні ігри; інтернет [8, c. 2].

Н. Виноградова [1] представляє таку тематичну структуру комп’ютерного сленгу: комп’ютер та його деталі; програми 
та їх різновиди; людина, яка працює з комп’ютером; типові операції, які здійснюються під час роботи.

О. Котова [5] пропонує дещо розширену тематичну структуру комп’ютерного сленгу: програми; символи, знаки; дії; 
функції і команди; системи; деталі та пристрої; (інформаційні) одиниці вимірювання; позначення та характеристика лю-
дей, пов’язаних з програмуванням.

Отже, проаналізувавши різні тематичні структури комп’ютерного сленгу, можна виділити такі когнітивні категорії: 
об’єкти, суб’єкти, діяльність, абстрактні.

Відповідно до цих когнітивних категорії розрізняємо такі концепти:
1) інформаційно-комунікаційні технології (наприклад, puter, lapper);
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2) програмне забезпечення та складові частини комп’ютера (наприклад, screenie, app, splash screen, system, thrash, three-
fi nger salute, toaster, crack, bridge, mouse, cash memory, track ball);

3) люди (наприклад, admin, geek, troll, leech, own, griefer, hack, hacker, jock, bagbiter, cyberbody, haxor, techie, technotard, 
white hat, script kiddie, tweep, cewebrity, code monkey, cracker, defriend, eyeball);

4) діяльність, пов’язана з використанням ІКТ та мережі Інтернет (наприклад, fl ame, egosurf, frag, nuke, rick roll, swap, 
txt, meetspace, meme, nastygram, netiguette, PW, sneakernet, spaghetti code, swap, Twittequette, vlog, warez, webinar, avatar, 
blogosphere, fl ash mob, rape, zip, gronk);

5) віруси (наприклад, nuke, spam, spamvertize, spoiler, spyware, typo-squat);
6) мова, символи, знаки (наприклад, write-only code, bondage and discipline language, dox, sharp, pigpen, wax, splat, worm, 

spike, ques, wow);
7) результати впливу інформаційно-комунікаційних технологій (наприклад, hactivism, horked broken, postarrhea, topless, 

on the blink, glitch, blog away).
Розглянемо основні способи утворення комп’ютерного сленгу:
1) метафоричне перенесення (метафоризація) – перенесення ознак одного предмета на інший шляхом зіставлення 

(наприклад, mouse, worm, spike, twiddle, surface – перенесення за формою; salt – за кольором, bridge, fi nger, spyware – за 
функціями, to sleep, to take off, to buzz, to kill, to click, to stand up – за характером руху); 

2) метонімічний словотвір – це перенесення властивостей одного предмета на інший (наприклад, wax, wane, packet, hack, rape);
3) конверсія (N–V) та реверсія (наприклад, booker – to book);
4) словоскладання (наприклад, Twittequette, spamvertize, webinar, widget);
5) афіксація (наприклад, префіксація: cyberlife, cyberspace, cyberchat, decode, delink, delist, hyperspace, hyperlink; суфік-

сація: bookware, emailware, software, computerize, automize, globalize);
6) скорочення, усічення (ущільнення): кінцеве (апокопа) (наприклад, semi – semicolons, wint – Winchester), ініціальне 

(афереза) (наприклад, Net – Internet, website – site, webcam –cam), серединне (синкопа) (наприклад, txt – to text), змішане;
7) абревіатури, акроніми (наприклад, ATB – all the best, ATM – at the moment, ASAP – as soon as possible, BFF – best 

friend forever, F9 – fi ne, GFU – good for you, HAND – have a nice day, IOW – in another words, LMK – let me know, NE1 – 
anyone, NSOH – no sense of humor, OMG – oh my god, POV – point of view).

Існують такі засоби перекладу комп’ютерного сленгу:
1) транслітерація – за допомогою українських букв передаються букви, з яких складається англійське слово;
2) транскрипція – передача українськими літерами не орфографічної форми, а звучання англійського слова;
3) калька (повне запозичення) – це спосіб перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхом заміни її складових частин 

(морфеми або слів) їх лексичними відповідностями у мові перекладу (наприклад, driver – драйвер, user – юзер, computer – 
комп’ютер, printer – принтер, scanner – сканер, message – меседж);

4) напівкалька (запозичення основи) – спосіб перекладу шляхом запозичення слова і його підпорядкування правилам 
та нормам спелінгу та граматики, які існують в мові-реципієнті (наприклад, to connect – конектитися, to chat – чатитися, 
webcam – вабка, ICQ – аська, fl ash card – флешка);

5) експлікація (описовий переклад) – це лексико-граматична трансформація, при якій лексична одиниця мови-оригіна-
лу замінюється словосполученням, яке дає пояснення або визначення даної одиниці;

6) переклад: з використанням стандартної лексики в особливому значенні (наприклад, Windows – вікно, virus – вірус, 
disk – диск, млинець); з використанням сленгу інших професійних груп (наприклад, computer – комп, тачка, апарат, маши-
на, hardware – залізо);

7) фонетична мімікрія – метод, що ґрунтується на фонетичному збігові семантично несхожих загальновживаних слів 
та англійського комп’ютерного сленгу. Слово, яке переходить до сленгу, отримує абсолютно нове значення, не пов’язане із 
загальновживаним (наприклад, mail – мило, button – батон, laser printer – лазер).

Висновки та перспективи подальшого розвитку проблеми. Отже, комп’ютерний сленг є динамічною системою, 
яка стрімко розвивається та активно інтегрується у життя і діяльність сучасного суспільства. Причиною цього є глобальна 
комп’ютеризація. Комп’ютерний сленг ще потребує детальнішого вивчення, оскільки жоден словник не в змозі наздогнати 
темпи виникнення та розвитку цього мовного явища. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ 
У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

У статті проаналізовано німецькомовні терміни з компонентами-власними назвами, які функціонують в галузі 
гастроентерології. Ідентифіковано поняття епонімічного терміну в медицині. Виділено лексико-тематичні групи 
термінів-епонімів на основі позначуваних ними понять та розглянуто їхні структурні моделі. Проаналізовано семан-
тико-парадигматичні зв’язки епонімічних найменувань у терміносистемі гастроентерології. Визначено переваги та 
недоліки вживання цих термінів у медичній сфері. 

Ключові слова: епонімічний термін, власна назва, апелятивний компонент, лексико-тематична група, струк-
турна модель, лексико-семантичні зв’язки. 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ-ЭПОНИМОВ В НЕ-
МЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

В статье проанализированы немецкоязычные термины с именами собственными, которые функционируют в 
отрасли гастроэнтерологии. Идентифицировано понятие эпонимического термина в медицине. Выделены лексико-
тематические группы терминов-эпонимов на основе обозначаемых ими понятий и рассмотрены их структурные мо-
дели. Проанализированы семантико-парадигматические связи эпонимических названий в терминологической системе 
гастроэнтерологии. Определены преимущества и недостатки употребления таких терминов в области медицины. 

Ключевые слова: эпонимический термин, имя собственное, апеллятивный компонент, лексико-тематическая 
группа, структурная модель, лексико-семантические связи. 

LEXICAL-SEMANTIC AND STRUCTURAL FEATURES OF THE TERMS-EPONYMS IN GERMAN GASTRO-
ENTEROLOGY

 In the article were investigated the German terms with components-proper names that exist in the fi eld of gastroenterol-
ogy. The concept of eponymous term has been identifi ed in medicine. Represented terms-eponyms in gastroenterology are 
analyzed in different ways. Professional names were classifi ed by conceptual-semantic features. Types of eponyms (anthro-
ponyms, toponyms, myphonyms) which are typical for different lexical-thematic groups were selected. The productivity of 
Latin-Greek, German, British and French lexemes in eponymous terminology was determined on the basis of etymological 
analysis of appellative components. Structural models of medical terms with proper names were considered. It was estab-
lished that German eponymous terms come into lexical-semantic connections of various kinds. Hyper-hyponymic relations, 
the phenomenon of eponymous polysemy, homonymу and synonymу in the sublanguage of gastroenterology were considered 
in specifi c examples.

Analysis of scientists’ opinions on the role and place of proper names in professional languages allowed todetermine the 
advantages and disadvantages using eponymous terms in German gastroenterology.

Key words: eponymous term, proper name, appellative component, lexical-thematic group, structural model, lexical-
semantic relations.

 
Постановка проблеми. Дослідження власних назв у процесах номінації фахових понять належить до актуальних про-

блем сучасного термінознавства. Термінологічні одиниці ономастичного походження значно поширені в терміносистемах 
природничих наук та медицини зокрема. Прізвища вчених, яким належать наукові винаходи та відкриття, стають засобом 
номінації нових предметів та явищ і поповнюють термінологічний фонд мови науки. Однак різні медичні галузі суттєво 
різняться за кількістю епонімів у їхніх терміносистемах, що підтверджують проведені лінгвістичні дослідження в галузі 
травматології, пластичної хірургії, офтальмології тощо [2; 12; 15]. 

Аналіз німецьких медичних словників та фахової літератури з питань гастроентерології засвідчив, що терміни-епоні-
ми широко використовуються в цій науковій галузі. Це обумовлює актуальність нашої розвідки.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Епонімічні терміни фахових мов неодноразово привертали увагу як укра-
їнських, так і зарубіжних лінгвістів. Різним аспектам термінологічної ономастики присвячені праці Р. Глезер, В. Лейчика, 
Є. Какзанової, І. Гнатишеної. Власні імена в термінології вивчають Р. Микульчик (фізичні терміни), М. Дзюба (загально-
наукові терміни), В. Лисенко (анатомічні терміни). Епонімічні найменування в німецькомовній гастроентерології ще не 
були об’єктом окремого лінгвістичного дослідження, що визначає новизну нашої розвідки. 

Мета статті – різноаспектний аналіз німецьких термінів-епонімів у галузі гастроентерології. 
Завдання нашої роботи: 1) виділити медичні найменування ономастичного походження в межах досліджуваної тер-

міносистеми; 2) проаналізувати терміни-епоніми в лексико-семантичному та морфолого-синтаксичному аспектах і класи-
фікувати їх; 3) визначити типи лексико-семантичних зв’язків між ними; 4) проаналізувати переваги та недоліки функціо-
нування епонімічних термінів у німецькомовній гастроентерології. 

Об’єктом дослідження стали 356 термінів ономастичного походження, одержані методом суцільної вибірки з німець-
комовних медичних словників, навчальних посібників і фахових статей медичного профілю, а також офіційних медичних 
порталів.

Виклад основного матеріалу. Перш за все ідентифікуємо поняття епоніма в мовознавстві та лінгвістиці фахових мов. 
Існують різні визначення цього терміну. У лексикографічних джерелах зафіксовані такі дефініції епоніма: 1) Особа, яка 
дає чому-небудь своє ім’я; назва речі, процесу або функції, утворена від імені людини [16]; 2) Загальна назва, яка похо-
дить від імені людини [21, с. 486]. Термінам-епонімам присвячені наукові розвідки В. Лейчика. Вчений відносить до них 
спеціальні назви, у структурі яких закарбовані імена авторів відповідних об’єктів та явищ [8, c. 12]. Досліджуючи фахові 
мови, Є. Какзанова називає епонімом «термін, який містить у своєму складі ім’я власне (антропонім чи топонім), а також 
ім’я загальне для позначення наукового поняття» [7, c. 24]. М. Дзюба розглядає епоніми у широкому розумінні і зараховує 
до них будь-які власні назви (антропоніми, топоніми, етноніми, міфоніми), від яких походять нові номінації, а утворені 
на їхній основі спеціальні найменування називає епонімічними термінами [6, c. 7]. Підтримуючи таку думку дослідниці, 
у нашій роботі ми розуміємо під епонімічними термінами спеціальні назви медичних понять, які походять від власного 
імені або містять його у своєму складі.

Переходячи до аналізу і класифікації одиниць вибірки, коротко розглянемо деякі аспекти термінологічної ономастики. 
В термінах з компонентами-власними назвами зазвичай розрізняють nomina propria та nomina appelativa. Сучасна медична 
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термінологія багата на епоніми-прізвища, які спочатку позначали тільки конкретних осіб. Ввійшовши до складу терміно-
логічних одиниць, вони зазнали семантичного переосмислення і стали носіями певних диференціальних ознак відповідно-
го терміну. Носієм інтегральних сем, як правило, є апелятивний компонент (загальна назва), який деякі дослідники також 
називають базовим терміном або денотатом [14]. Наприклад, лексема Divertikel із значенням «Ausbuchtung, Ausstülpung 
eines Hohlorgans» [22, c. 241] виражає спільні ознаки в гастроентерологічних термінах Meckel-Divertikel та Rokitansky-
Divertikel. Епонімні компоненти конкретизують відповідні денотати, виділяючи їх з поміж інших. Диференційні семи, що 
вказують на різну локалізацію патологічного утвору, експлікуються з відповідних дефініцій термінів: Meckel-Divertikel 
– Ausstülpung im unteren Abschnitt des Krummdarms [22, c. 490]; Rokitansky-Divertikel – Traktionsdivertikel der Speiseröhre 
[22, c. 689]. 

Терміни-епоніми гастроентерології номінують медичні поняття різних семантичних категорій. Беручи за основу зна-
чення денотативних компонентів, ми поділили термінологічні одиниці одержаної вибірки на такі лексико-тематичні групи:

1. Назви патологічних явищ в органах травної системи. За кількістю термінів ця група є найбільш чисельною (166 оди-
ниць) і об’єднує кілька підгруп: 1) синдроми та хвороби: Alagille-Syndrom, Cronkhite-Canada-Syndrom, Caroli-Krankheit, 
Morbus Crohn (терміни-епоніми з апелятивними компонентами Syndrom, Krankheit та Morbus досить поширені в німець-
комовній гастроентерології); 2) симптоми: Mendel-Zeichen, Blumberg-Zeichen, Grey-Turner-Zeichen, McBurney-Punkt, 
Lanz-Punkt, Cullen-Phänomen; 3) патологічні утвори: Zenker-Divertikel, Morgagni-Hernie, Littre-Hernie, Barrett-Ulkus, 
Klatskin-Tumor, gastrointestinales Kaposi-Sarkom; 4) патологічні зміни і процеси: Douglas-Abszess, Typhobazillose Landouzy, 
Zahn-Infarkt, Westhal-Strümpell-Pseudosklerose. 

2. Назви методів і технік діагностики та лікування (75): Sellink-Untersuchung, Doppler-Sonografi e, Whipple-Operation, 
Heller-Myotomie, Pyloroplastik nach Heinecke-Mikulicz. 

3. Назви медичних інструментів та приладів (47): Miller-Abbot-Sonde, Menghini-Nadel, Watson-Kapsel, Gallengangssonde 
nach Mayo.

4. Найменування анатомічних частин тіла (30): Langerhans-Inseln, Brunner-Drüsen, Sphinkter Oddi, Vater-Ampulle, 
Santorini-Gang.

5. Терміни для позначення класифікацій, принципів та критеріїв (29): Bormann-Klassifi kation, Rom-Kriterien, Japanische 
makroskopisch-endoskopische Klassifi kation.

6. Назви збудників захворювань (бактерії, віруси, паразити) (9): Epstein-Barr-Virus, Ebola-Virus, Shigella, Yersinia. 
У корпусі гастроентерологічних термінів з власними назвами, виділяємо антропоніми, топоніми та міфоніми. На-

ведені приклади демонструють, що більшість епонімічних найменувань містять компоненти-прізвища. Топоніми харак-
терні зазвичай для назв класифікацій, деяких операцій та вірусів, як ось: Denver-Shunt, Atlanta-Klassifi kation (der akuten 
Pankreatitis), Marburg-Virus. Вибірка показала тільки два терміни, які походять від імен міфологічних персонажів:1) Caput 
Medusae / Medusenhaupt (nach der Medusa, einem weiblichen Ungeheuer der griechischen Sage) [23, c. 47]; 2) Flora intestinalis 
/ Darmfl ora (lat. Flora römische Blumengöttin) [23, c. 112]. 

Етимологічний аналіз апелятивів в епонімічних термінах засвідчив, що власні назви сполучаються з базовими термі-
нами різного походження: латино-грецького, німецького, англійського. Для кожної лексико-тематичної групи характерні 
загальні назви, виражені латинізмами та еллінізмами, серед яких найбільш продуктивними є лексеми Morbus, Syndrom, 
Operation, Tumor. Епонімні одиниці, утворені на базі автохтонних німецьких слів, переважають серед назв симптомів з 
продуктивною лексемою Zeichen, а також характерні для назв анатомічних органів та багатьох хвороб з базовим терміном 
Krankheit. Англіцизми та галліцизми в ролі денотатів зустрічаються не часто і представлені у наступних термінах: Child-
Pugh-Score, Warren-Shunt, Kehr-Drainage, Vessel-Bougie.

Проаналізувавши термінологічні одиниці в морфолого-синтаксичному аспекті, ми виділили такі структурні типи епо-
німічних найменувань: 

1. Прості (кореневі) терміни. При утворенні цих епонімічних одиниць власна назва, майже не зазнаючи формальних 
змін, переходить в категорію загальних найменувань спеціальних понять. Наприклад, термін на позначення діагностич-
ного методу Röntgen, що походить від прізвища німецького фізика В. К. Рентгена. Зауважимо, що в німецькомовних 
медичних текстах часто вживається дієслівний епонім röntgen та його австрійський варіант röntgenisieren для позначення 
дії з використанням такого методу. Наведений приклад єдиний в аналізованій вибірці, що свідчить про непродуктивність 
такого способу термінотворення в галузі гастроентерології.

2. Похідні терміни-епоніми афіксального типу. Ці терміни утворені приєднанням до власних назв суфіксів -ell, -os, 
-ia, -iasis, -om. Наприклад, за прізвищем американського бактеріолога Д. Е. Салмона виникли найменування паличкопо-
дібної бактерії Salmonella та відповідної інфекційної хвороби Salmonellose. Термін Brunnerinom «gutartige Wucherung der 
Brunner-Drüsen im Zwölffi ngerdarm» повязаний з прізвищем німецького анатома Й. Бруннера [22, c. 183]. Семантичний 
аналіз епонімічних одиниць цієї підгрупи показав, що вони позначають переважно бактерії, спричинені ними захворю-
вання та патологічні утвори. Наведемо ще кілька прикладів: Giardia lamblia – Giardiasis (від імені французького біолога 
Alfred Giard); Shigella – Shigellose (японський мікробіолог Kiyoshi Shiga). 

3. Терміни-композити з епонімом в препозиції: Alagille-Syndrom, Cronkhite-Canada-Syndrom. Для них характерне 
дефісне написання, за винятком одиниць з власною назвою Röntgen: Röntgenuntersuchung, Röntgenbild, Röntgenоskopie. 
Серед проаналізованих композитів переважають двокомпонентні структури, утворені за моделлю епонім + іменник. Ви-
бірка показала також терміни із складним епонімічним компонентом, який включає переважно два, а інколи три прізвища, 
поєднані між собою сурядним зв’язком: Buschke-Löwenstein-Tumor, Peutz-Jeghers-Syndrom, Osler-Rendu-Weber-Krankheit.

4. Терміни-словосполучення. Термінологічні одиниці цієї підгрупи утворюються за такими структурними моделями:
1) Іменник + епонім/складний епонім. Така форма характерна для латинізмів з базовим терміном Morbus та епонімом 

в постпозиції, наприклад: Morbus Crohn, Morbus Schaumann-Besnier.
 2) Іменник + прийменник + епонім/складний епонім: Wechselschnitt nach McBurney, Darmklemme nach Kocher, 

Fundoplikatio nach Nissen-Rosettі. 
3) Прикметник + епонімний композит: gastrointestinales Kaposi-Sarkom.
4) Відпрізвищевий прикметник + іменник: Meckel‘sches Divertikel, Gärtner‘scher Bazillus.
5) Прикметник-топонім + іменник: südamerikanische Trypanosomiasis. 
В медичній літературі один і той самий епонімічний термін може зустрічатися в різних структурних та лексико-

структурних модифікаціях. Наприклад, порівняємо вживання назви операції laparoskopische Semifundoplikation nach Dor 
у фахових текстах: «Anschließend wird die Operation meist mit einem Antirefl uxeingriff kombiniert (Thal-Fundoplastie, Dor-
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Semifundoplikation)» [24, c. 402]; – «Die heute am häufi gsten durchgeführte 360° Fundoplication nach Nissen-Rossetti führt in 
10-30% zu einer postoperativ persistierenden Dysphagie. Wir bevorzugen die anteriore Hemifundoplikation nach Dor» [20, c. 376].

Епонімічні терміни гастроентерології вступають у семантико-парадигматичні відношення різного характеру в меж-
ах досліджуваної терміносистеми. Частина найменувань демонструють родо-видові зв’язки, серед яких можна виділити 
два види. У першому випадку як гіперонім, так і підпорядковані йому гіпоніми містять епонімічні компоненти: Billroth-
Magenteilresektion – Magenteilresektion nach Billroth I, Magenteilresektion nach Billroth IІ. У другому випадку власні назви 
є складовими тільки видових найменувань, а роль гіпероніма виконує описово-кваліфікаційний термін: Pyloroplastik – 
Pyloroplastik nach Heinecke-Mikulicz, Anastomosierungspyloroplastik nach Finney. Наявність інтегральних та диференційних 
сем у значеннях гіпероніма та гіпонімів можна визначити на основі їхніх словникових дефініцій. Наприклад, родовий тер-
мін Zwerchfellhernie позначає патологічне явище «angeborene oder erworbene Hernie mit Verlagerung von Baucheingeweiden 
in den Thorax; häufi gste Erkrankung des Zwerchfells» [24, c. 360]. Підпорядковані йому гіпоніми Bochdalek-Hernie, Larrey-
Hernie та Morgagni-Hernie мають вужчі значення, які конкретизовані додатковими семами «розміщення патології»: 
Bochdalek-Hernie – lumbokostale Zwerchfellhernie mit Bruchpforte im Bochdalek-Dreieck [23, c. 41]; Larrey-Hernie – durch 
die Larrey-Spalte hindurchtretende parasternale Zwerchfellhernie [23, c. 189]; Morgagni-Hernie – durch die Morgagni-Spalte 
hindurchtretende parasternale Zwerchfellhernie [23, c. 230].

В епонімному масиві терміносистеми гастроентерології спостерігаються окремі випадки полісемії та омонімії термі-
нологічних одиниць. Прикладом міжгалузевої полісемії є двозначність терміна Charcot-Trias, який функціонує у галузях 
неврології та гастроентерології для позначення таких медичних понять: 1) (neurol.) kombiniertes Auftreten von Nystagmus, 
Intentionstremor und skandierender Sprache,gilt als charakteristisch für Multiple Sklerose; 2) (gastroenterol.) kombiniertes 
Auftreten von rechtseitigem Oberbauchschmerz, Fieber mit Schüttelfrost und passagerem Ikterus bei akuter Cholangitis [23, c. 
50]. Обидва значення мають спільну сему «kombiniertes Auftreten von drei Symptomen». 

 Специфіка омонімічних відношень між термінами гастроентерології полягає у тому, що омонімами часто виступають 
епонімічні компоненти, тобто однакові прізвища, які належать різним науковцям. Наприклад, термін Whipple-Krankheit 
позначає інфекційне захворювання кишечника, вперше описане американським патологоанатомом Джорджем Уіплом, 
в той час як Whipple-Operation номінує метод оперативного втручання, пов’язаний з прізвищем американського хірур-
га Алена Уіпла. Ідея шлунково-кишкового анастомозу, який у німецькомовному просторі називають термінами Roux-
Operation та Roux-Y-Gastroenterostomie, належить швейцарському хірургу Цезарю Ру. Прізвище французького хірурга Фі-
лібера Жозефа Ру увійшло до складу терміна Roux-Haken для позначення хірургічного інструменту, який використовують 
при оперативному лікуванні органів черевної порожнини.

Епонімна синонімія як особливий вид термінологічної синонімії в досліджуваній галузі уже була предметом нашого 
розгляду [1, c. 248]. Оскільки поряд з термінами, що містять власні назви, функціонують їхні описово-кваліфікаційні си-
ноніми, дискусійним залишається питання вибору оптимальної спеціальної назви з метою впорядкування і стандартизації 
німецькомовної терміносистеми гастроентерології. Недоліком епонімічних термінів є те, що вони часто не виражають 
суті позначуваного поняття. Наприклад, в синонімічних парах Heubner-Herter-Krankheit – Zöliakie та Ortner-Syndrom II – 
Angina intestinalis кваліфікаційні терміни, що розкривають зміст медичних явищ, на нашу думку, є більш доречними для 
фахової комунікації. Але у багатьох випадках перевагу матимуть епонімічні терміни як більш лаконічні засоби номінації 
понять гастроентерології, оскільки інтерпретаційні термінологічні відповідники – це багатослівні вирази, близькі до де-
фініцій і не завжди зручні у використанні. Порівняймо: Ogilvi-Syndrom – akute intestinale Pseudoobstruktion des Colons; 
Cronkhite-Canada-Syndrom – Polyposissyndrom im Gastrointestinaltrakt. Оптимальними варіантами, на нашу думку, є тер-
міни на зразок Billroth-Magenresektion та Faber-Anämie, у яких апелятивні компоненти в певній мірі експлікують суть 
медичного поняття, а епоніми доповнюють семантику спеціальних назв енциклопедичним значенням.

Вибірка фахових найменувань показала також низку термінів, що номінують різні гастроентерологічні поняття, але 
об’єднані спільним епонімом. Ці одиниці утворюють так звані епонімні словотвірні гнізда. Наприклад, словотвірне гніздо 
епоніма Barrett охоплює терміни Barrett-Ösophagus, Barrett-Ulkus та Barrett-Karzinom. Термінологічні одиниці із спільним 
епонімом можуть належати до різних тематичних груп, як ось: Treitz-Hernie (патологічний утвір) і Treitz-Grube (анатоміч-
на структура). Виявлені в межах вибірки епонімні гнізда переважно включають 2-3 терміни. 

Дискусійним залишається питання щодо місця та ролі епонімічних найменувань у фахових мовах. Д. Лотте й А. Уфім-
цева критично ставились до термінологічних конструкцій з власними назвами як термінів нейтральних, невмотивованих, 
без чіткої семантичної структури і вважали доречним обмеження їхнього використання. Натомість Р. Глезер розглядає 
епоніми як семантично та прагматично значущі словотвірні елементи у термінологічній лексиці [17, c. 14]. Е. Вюстер 
вбачав перевагу таких термінів у їхньому інтернаціональному характері [3, c. 84].

Підтримуючи думку В. Даниленко, Ю. Віт та М. Дзюби, вважаємо власні назви лінгвістично правомірним засобом 
номінації фахових понять. Численність ономастичних найменувань в німецькомовній гастроентерології свідчить про не-
можливість та недоречність їх повної заміни описово-кваліфікаційними термінами. 

Лаконічність, інтернаціональність та переважаючу однозначність відносимо до позитивних рис проаналізованих тер-
мінів гастроентерології. Поєднання епонімів з латино-грецькими терміноелементами є запорукою міжнародної зрозу-
мілості спеціальних найменувань. Недоліком вважаємо окремі випадки багатозначності епонімічних одиниць, що може 
стати причиною хибного розуміння медичних явищ в процесі фахової комунікації.

Власні назви в структурі терміну – це також носії культурно-історичної інформації. Як зазначає дослідниця мови ме-
дицини І. Візе, «епоніми, тобто назви з іменами авторів, є проявом відзнаки заслуг лікаря чи дослідника» [19, c. 44]. В тер-
міносистемі досліджуваної галузі епонімічні компоненти відображають етапи становлення гастроентерології як окремої 
медичної галузі. Щодо національної приналежності антропонімів, то багато прізвищ належать вченим-медикам німець-
комовного простору і нагадують про внесок власне німецькомовних народів у розвиток медицини як науки та пріоритет 
їхніх держав у вивченні певних медичних явищ. 

Висновки. Проведене дослідження показало, що епоніми – це невід’ємна складова німецькомовної терміносистеми 
гастроентерології. Власні назви є продуктивними словотвірними засобами, що сполучаються як з латино-грецькими тер-
міноелементами, так і автохтонними німецькими лексемами й англомовними запозиченнями. Епонімічні терміни нале-
жать до різних лексико-тематичних груп та відзначаються структурною варіативністю. Вони мають здатність вступати в 
семантико-парадигматичні зв’язки різних видів, характерних для термінологічних одиниць досліджуваної галузі. 

Перспективним для подальшого дослідження вважаємо визначення ступеня інтернаціональності епонімічних тер-
мінів гастроентерології шляхом зіставлення відповідних фахових номінацій у різних мовах. 
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Ж. В. Буць,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ КОМУНІКАНТІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ 
ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІДОМЛЕНЬ ФРАНЦУЗЬКИХ ФОРУМІВ)

У статті представлено лінгвопрагматичний аналіз графічних засобів, що використовуються в електронних по-
відомленнях з метою виявлення їх прагматичного навантаження. Розкрито поняття електронного дискурсу з по-
зицій лінгвістичних вчень. Особлива увага приділена символам електронного листування на позначення емоційних 
станів комунікантів.

Ключові слова: електронний дискурс; графічні символи; емоційний стан; електронне повідомлення; смайлики.

ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КОММУНИКАНТОВ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СООБЩЕНИЙ ФРАНЦУЗСКИХ ФОРУМОВ)

В статье представлен лингвопрагматический анализ графических средств, используемых в электронных сооб-
щениях с целью выявления их прагматической нагрузки. Раскрыто понятие электронного дискурса с позиций лин-
гвистических учений. Особое внимание уделено символам электронной переписки для обозначения эмоциональных 
состояний коммуникантов.

Ключевые слова: электронный дискурс; графические символы; эмоциональное состояние; электронное сообще-
ние; смайлики.

GRAPHIC MEANS OF TRANSMITTING THE EMOTIONAL STATE OF COMMUNICANTS IN ELECTRONIC 
DISCOURSE (ON THE MATERIAL OF THE FRENCH FORUM POSTS)

The article presents linguistic and pragmatic analysis of graphical tools used in emails in order to identify their pragmatic 
load. The concept of electronic discourse is described from the variable points of view of different language teaching. Par-
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ticular attention is paid to internet symbols to describe emotional states communicants. In this article the electronic discourse 
signifi es communicative activity, mediated by electronic means of communication, or electronic communication. The author 
lays the stress on the language specifi city of the Internet discourse, to be exact – on a combination of written and oral French 
language registers in electronic correspondence. The pragmatic specifi c using graphical tools and smiles in texts by the par-
ticipants of relevant communicative situations are disclosed in factual French forum emails. With the absence of a real contact 
between participants of communication, graphical symbols gain the role of mood and emotion markers. It had been analyzed 
and described the different types of emoticon; described semantic specifi city of graphic symbols from the positions of commu-
nicants’ emotional states. It had been distinguished the semantic loading of graphic symbols that represent both positive and 
negative feelings. The special attention is paid on the abbreviation and phonetic ways of writing the words.

Key words: electronic discourse; graphic symbols; emotional condition; e-mail; еmoticons.

Стрімкий розвиток технологій постійно впливає на різноманітні сфери людської діяльності, зумовлюючи зміни та вдо-
сконалення. Так, протягом останнього часу, з появою нових засобів та способів передачі інформації, бурхливого прогресу 
зазнала сфера комунікації, зокрема Інтернет спілкування. На сьогодні кожен користується такими електронними засобами 
спілкування, як мобільний телефон, кишеньковий або стаціонарний комп’ютер для завантаження даних та обміну інфор-
мацією. Насправді, у сучасному житті відбувається об’єднання різноманітних інформаційних просторів. Інструментом 
здійснення інформаційної глобалізації стає комп’ютер, який об’єднує всі засоби передачі інформації на основі їх пере-
творення в цифровий формат. Наслідком перенесення комунікативного матеріалу в електронний простір є зміни, яких при 
цьому зазнає мова. Вивчення цього впливу стає однією з пріоритетних задач лінгвістики ХХІ ст.

Метою статті є виокремлення графічних засобів у електронних повідомленнях, що слугують задля вираження емоцій-
ності комунікантів під час спілкування. 

Задля досягнення поставленої мети необхідно вирішити низку завдань: 
– окреслити напрям мовознавчих досліджень у галузі дискурсології;
– визначитися з поняттям «електронний дискурс»;
– описати мовні особливості електронних повідомлень;
– схарактеризувати та виокремити графічні засоби передачі емоційних станів комункантів в Інтернет спілкуванні.
Електронний дискурс інтерпретується як система, для якої, на думку дослідників, характерні такі загально дискурсив-

ні ознаки, як динамічність, процесуальність, комунікативність, персоніфікація, ситуативна обумовленість, конотативність, 
соціальна та культурологічна маркованість [1, с. 136–137]. Отже, мовлення Інтернет спілкування розглядається науковця-
ми з позицій лінгвістики тексту, як окремий вид дискурсу.

Проблеми лінгвістики тексту загалом та електронного дискурсу зокрема привертають сучасних дослідників. З-поміж 
вітчизняних мовознавців питаннями функціонування дискурсу займаються Ф. С. Бацевич, А. М. Єрмоленко, К. С. Сера-
жим, Г. Г. Почепцов, А. С. Токарська, О. М. Медвідь, О. А. Кириченко та ін. Власне електронний дискурс цікавив науковців 
А. Г. Абрамову, В. І. Карасика, І. Н. Розину, Т. А. Ситникову, О. І. Горошко та ін. Не полишають своєї уваги й зарубіжні 
лінгвісти, які здебільшого схильні вивчати мову у руслі сучасної інтеграції та новітніх технологій. Окреслену тематику ви-
вчають: Т.А. ван Дейк, М. Вебер, Ю. Хабермас, Д. Кристал, З. Харіс, С. Херінг, Дж. Фіске, Р. Водак, Р. Ходж, Л.Дж. Філіпс, 
Дж. Кресс, Л. А. Капанадзе та ін.

Посилена увага науковців до вивчення проблем електронного дискурсу, а також той факт, що в силу своєї новизни він 
представляє собою перспективу для подальшого всебічного вивчення, зумовлюють актуальність роботи. У зв’язку з вза-
ємодією різних культур та соціальних груп в контексті глобалізації та на тлі технічного прогресу питання дослідження та 
порівняння дискурсів виявляється особливо актуальним. 

На сьогоднішній день завдяки Інтернету сформувалося нове комунікативне середовище – електронне, в якому вза-
ємодіють усна і письмова мови. Таке поєднання дуже впливає на якість самого тексту. У свою чергу розвиток і поширення 
інформаційних технологій вносить у життя нові реалії, які потребують свого позначення. Протягом останніх років поняття 
електронний дискурс стає все більш поширеним. Однак розуміння цього явища не можна назвати однозначним, адже ще 
не до кінця виявлені й описані його категорії та специфічні риси. 

У працях вітчизняних лінгвістів термін електронний дискурс часто визначається як один з функціональних різновидів 
публічного монологічного та діалогічного мовлення, появі якого сприяло міжособистісне «електронне спілкування» [2, с. 6]. 
Такий різновид дискурсу розуміють як сукупність текстів пов’язаних із сучасними інформаційними технологіям [3, с. 448].

Зарубіжні дослідники позначають цей вид комунікації, що полягає в здійсненні міжособистісної комунікації через 
комп’ютерний канал зв’язку, терміном computer-mediated communication, СМС [5, с. 232], відмежовуючи його від понят-
тя human-computer interaction, яке позначає взаємодію людини і комп’ютера, тобто процес програмування. Російський 
аналог терміна computer-mediated communication, запропонований доктором педагогічних наук І.М. Розіною, звучить як 
комп’ютерно опосередкована комунікація і має два значення. З одного боку, це цілеспрямована і контекстно пов’язана фор-
ма обміну думками, відомостями, ідеями між двома або більше сторонами і переважно в процесі людського спілкування. З 
іншого, його розуміють як спеціальні програмні засоби, що роблять можливим такий вид спілкування [4, с. 194]. Цей вид 
комунікації здійснюється за допомогою електронних засобів зв’язку, які стають доступними завдяки різним видам сервісу 
в Інтернеті. 

Ураховуючи різні погляди науковців, у подальшій роботі під електронним дискурсом розуміємо комунікативну діяль-
ність, опосередковану електронними засобами комунікації або електронну комунікацію. Незважаючи на своє різноманіття, 
терміни на позначення мови електронної комунікації (електронний дискурс, Інтернет-дискурс), в цілому тотожні поняття, 
що відображають як обмін інформацією, так і комунікацію між людьми за допомогою комп’ютера. У нашому дослідженні 
при позначені цього виду комунікації користуватимемося визначеннями електронна комунікація або Інтернет-комуніка-
ція, розуміючи як явище міжособистісного спілкування, яке здійснюється природною мовою і через комп’ютерний канал 
зв’язку (у нашому випадку – Інтернет).

Абсолютною новизною та визначальною специфічною рисою повідомлень електронного дискурсу в цілому і фран-
цузького зокрема є використання графічних засобів передачі інформації. За відсутності живого контакту між учасниками 
комунікації, графічні символи набувають ролі маркерів настрою та емоцій. З розвитком сфери спілкування в Мережі, гра-
фічна складова електронної комунікації набуває значного прагматичного потенціалу і на сьогодні майже повністю здатна 
компенсувати паралінгвістичний аспект людського спілкування. 

Універсальним засобом вираження емоцій є емотикон або смайлик. Це схематичне зображення людського обличчя, що 
може складатися з різноманітних символів, як то букв алфавіту (ок), знаків пунктуації (:))) чи різних службових символів 
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(WKNR). Проаналізувавши фактичний матеріал в франкомовних електронних повідомлень, було виявлено, що найчастіше 
використовуються «усміхнені» емотикони, сформовані шляхом поєднання знаків пунктуації, символів та літер. Cool ce 
topic! :D (JV) Автор цього повідомлення висловлює радість та позитивне сприйняття попередненьої інформації. Поєднан-
ня двокрапки та літери D утворює усміхнене обличчя, а знак оклику свідчить про інтенсивність емоціїї. У наступному при-
кладі спостерігаємо використання діакритичних знаків для зображення усміхнених очей: Si tu vas le faire courir juste après 
oui il y a des chances ^^ (HFR). Маркер усмішки може бути використаний з метою передати іронію або насмішку. Адресат 
використовує «усміхнений» смайлик аби надати бесіді легкого жартівливого тону та дружнього настрою. 

Різноманітні поєднання знаків можуть утворювати нескінченну кількість смайликів для вираження страху, здивування, 
відчаю, відрази, обурення, незадоволення, захоплення, гніву, зацікавленості, радості та, загалом, будь-якої людської емоції. 
Il fait ça la nuit :s (FJ). У наведеному електронному повідомленні з форуму про домашніх тварин, автор висловлює деяку 
прикрість щодо того, про що повідомляє. Емотикон зі «скривленим» ротом створює відчуття сконфуженості та своєрідної 
незручності. Використанням подібного смайлу автор ніби натякає на присутність проблеми і спонукає співрозмовників до 
її вирішення. 

Розповсюдженим є також використання анімованих смайлів, що передають цілком конкретні відчуття та стани: J’ai 
pas spécialement senti d’agressivité, perso  (HFR). У прикладі смайлик, що виражає гнів та незадоволення, вжито з метою 
передачі негативної емоції і деякої претензії до співрозмовника. У поєднанні з лексемою agressivité n.f. графічний символ 
створює дещо напружену атмосферу у розмові та налаштовує на агресивність. Наступний приклад, навпаки, відображає 
досягнення позитивного ефекту за допомогою анімованого обличчя: Coucou Lko, super initiative de ta part: bravo!  (FJ). 
Піднятий до гори палець та «підморгуючий» смайлик натякає на схвалення та дружні наміри автора. Знак оклику вказує 
на інтенсивність емоції,що посилено лінгвістичними засобами – вживанням слів на позначення емоційного стану super та 
bravo, що підсилюють ефект задоволення. Таке невербальне доповнення до оформлення тексту повідомлення схиляє до 
дружньої та жвавої бесіди і передбачає приємне спілкування. 

У французьких форумах також зустрічається використання емотиконів, що суперечать сенсу самого тексту: Je suis 
consterné  (FF). Прикметник consterné, що має загалом негативну конотацію (у шоці, пригнічений) вжито разом із «за-
доволеним» обличчям, яке виражає радість. Таке протиріччя може слугувати для підсилення емоції. Вказуючи, що він у 
шоці, автор має на увазі не негативне, а цілком протилежне ставлення до певного явища і дає це зрозуміти за допомогою 
«радісного» смайлика. 

З-поміж графічних засобів передачі інформації, що зустрічаються в електронних повідомленнях, можна виокремити 
скорочення та фонетичний спосіб запису слів. Забезпечуючи стислість викладу та економлячи час при створенні повідо-
млення, такі скорочення також виступають носіями певного інформаційного та емоційного навантаження. 

alors si qq1 pour mon fi lm (JV). У наведеному прикладі спостерігаємо графічну заміну лексеми quelqu’un, так званим 
топографічним ребусом, що складається з двох літер (qq) та цифри (1), разом такий запис має семантичну направленість, 
оскільки цифра вказує саме на кількість осіб – хтось, один. Не зважаючи на те, що фонетично такий запис не повністю 
відповідає транскрипції зашифрованого в ньому слова, адресат повідомлення візуально сприймає його, як повноцінне 
слово, автоматично відтворюючи вихідну лексичну одиницю. Таким чином, автор витрачає мінімум часу на написання 
повідомлення, одночасно спонукаючи співрозмовників до динамічного спілкування та активного обміну інформацією. 

Dsl mais je vois pas koi ton fi lm (FR2). Наведене електронне повідомлення представляє ще один вид графічного запису 
лексем, що має назву консонантного листа (один із видів фонетичного листа). Цей принцип запису полягає у передачі сло-
ва переважно приголосними звуками. Так, дієприкметник désolé adj. автор наведеного повідомлення записав за допомогою 
трьох літер (Dsl), які сприймаються франкомовним співрозмовником, як ціле слово, але вимагають при цьому вдвічі менше 
часу для написання. Одночасно використовується вже згадуване скорочення, у якому слово записується зі збереженням 
його звукової форми, але нехтуючи правилами орфографії: питальний займенник quoi замінено на його омофон koi. 

Іноді, автори повідомлень навпаки, збільшують об’єм слів з метою наближення його графічного запису до усної фор-
ми: ouais sa «A Civil Action» (HFR). У цьому випадку подовження стверджувальної частки ouais використано задля досяг-
нення повної відповідності письмової форми частки oui до її розмовного варіанта з додатковим відтворенням інтонаційних 
нюансів. Прагматична функція цього прийому полягає у створенні графічного символу на позначення певної інтонації, що 
використовується для надання натяку на живе спілкування шляхом імітації особливостей вимови на письмі. 

Отже, у результаті проведеного аналізу фактичного матеріалу, можна стверджувати, що графічний рівень електронного 
дискурсу представляє собою важливу складову електронних повідомлень і має потужний емоційний потенціал. За від-
сутності у комунікантів можливості реалізувати невербальну складову спілкування, яка є необхідною умовою емоційного 
навантаження, графічні символи різного походження відіграють важливу роль у передачі паралінгвістичної інформації.

Перспективним для подальших досліджень видається класифікація графічних символів електронного дискурсу з ура-
хуванням їх семантичного та когнітивного навантаження.
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ЛІНГВАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ З КОМПОНЕНТОМ SMART В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Стаття присвячена структурно-семантичному і прагматичному дослідженню англомовних неологізмів з ком-
понентом SMART. Вивчаються способи утворення нових лексем, їх семантичні зміни, прагматичне значення. Роз-
глядаються інноваційні процеси, що детермінуються такими факторами, як розвиток науки та впровадження ін-
формаційних технологій, які сприяють формуванню нових словотворчих моделей і лексико-семантичних парадигм.

Ключові слова: аффіксація, словоскладання, абревіація, структурно-семантичні моделі, прагматичне значення, 
екстралінгвістичні фактори.

ЛИНГВАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ С КОМПОНЕНТОМ SMART В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена структурно-семантическому и прагматическому исследованию англоязычных неологизмов с 

компонентом SMART. Изучаются способы образования новых лексем, их семантические изменения, прагматическое 
значение. Рассматриваются инновационные процессы, детерминирующиеся такими факторами, как развитие нау-
ки и внедрение информационных технологий, которые способствуют формированию новых словообразовательных 
моделей и лексико-семантических парадигм.

Ключевые слова: аффиксация, словосложение, аббревиация, структурно-семантические модели, прагматиче-
ское значение, экстралингвистические факторы.

LINGUAL INNOVATIONS WITH THE COMPONENT SMART IN THE ENGLISH LANGUAGE
The article focuses on the study of word-building, structural and semantic development of the English neologisms with 

the component SMART under the infl uence of certain extralinguistic factors. The degree of word-building potential of the 
lexeme SMART, which serves as the basis for creating a signifi cant number of derivatives and compound words in Modern 
English, is conditioned by some extralinguistic factors, namely, the relevance of objects or phenomena it designates and some 
linguistic factors as it belongs to the core lexical units characterized by chronological stability, stylistic neutrality, frequency 
and morphological simplicity. Some types of new lexical units have been determined in the article. Special attention has 
been attached to morphological and semantic ways of building up lexical units, their pragmatic meanings; basic structural-
semantic patterns have been singled out. The correlation between certain extralinguistic and lexico-semantic processes has 
been established. The research of the pragmatic component of neologisms in possible contexts is considered to be important.

Key words: lexical innovations, affi xation, composition, abbreviation, structural-semantic patterns, pragmatic meaning, 
extralinguistic factors.

У сучасному суспільстві стрімко розвиваються канали комунікації і засоби передачі та обміну інформацією. Це сприяє 
трансформації інформаційного суспільства в так зване Smart Society – Smart-суспільство, в якому сукупність використан-
ня людьми технічних засобів, сервісів і Інтернету призводить до якісних змін у взаємодії суб’єктів. Формування інформа-
ційного суспільства та його складових – управління, електронної комерції, охорони здоров’я, освіти та інших – сприяло 
виникненню нових понять, таких як «розумні» гроші, будинки, автомобілі і цілі галузі: Smart Industry, Smart Energy, 
Smart Business, Smart Medicine, Smart Education, тощо. Швидкість виникнення нових технологій в останнє десятиліття 
значно зросла; щороку виробники пропонують нові пристрої для професійної діяльності та комунікації. Нові інтелекту-
альні SMART-технології вимагають зміни платформ, що використовуються для передачі знань і широкого використання 
SMART-пристроїв. В даний час відбувається перехід від e-learning до Smart e-learning і Smart Education. Концепція Smart-
освіти полягає у гнучкості, наявності великої кількості джерел, різноманітних мультимедіа, здатності швидко налашто-
вуватися під рівень і потреби слухача. Поняття «smart technology» тісно пов’язане з інноваціями як втіленням нового зна-
ння, що вимагають нових найменувань у мові. Метою даної статті є вивчення структурно-семантичних і прагматичних 
особливостей функціонування неологізмів, утворених на основі лексеми SMART, що передбачає вирішення наступних 
завдань: 1) виділення структурних типів лексичних одиниць; 2) аналіз їх семантики; 4) визначення особливості вживання 
неологізмів в англомовному інформаційно-публіцистичному дискурсі. Об’єктом дослідження є лінгвальні інновації з 
компонентом SMART, зафіксовані друкованими та електронними інформаційними виданнями на початку ХХІ століття. 
Предметом вивчення є структурно-семантичні і прагматичні особливості неологізмів.

Ступінь словотворчого потенціалу лексеми SMART, що слугує основою для створення значної кількості похідних і 
складних слів у сучасній англійській мові, зумовлюється екстралінгвістичними чинниками, а саме, актуальністю пред-
метів або явищ, які вона позначає, а також лінгвістичними факторами, приналежністю до ядерних лексичних одиниць, 
що характеризуються хронологічною стійкістю, загальновживаністю, стилістичною нейтральністю, багатозначністю, 
словотвірною непохідністю, частотністю і морфологічною простотою: smart (adj) late Old English smeart «painful, severe, 
stinging; causing a sharp pain», related to smeortan. Meaning «executed with force and vigor» is from c. 1300. Meaning «quick, 
active, clever» is attested from c. 1300, from the notion of «cutting» wit, words», etc., or else «keen in bargaining». Meaning 
«trim in attire» fi rst attested 1718, «ascending from the kitchen to the drawing-room» c. 1880. In reference to devices, the sense 
of «behaving as though guided by intelligence» (as a smart bomb) fi rst attested 1972. Smarts «good sense, intelligence,» is fi rst 
recorded in 1968 [etymonline.com]. 

Одиниці вторинної номінації (похідні лексеми) утворюються шляхом використання різнопланових механізмів 
вербокреаціі [2, с. 68]: aфіксації (префіксації) extra- + smart > extra-smart (adj): «New Panasonic extra-smart charger» 
[candlepowerforums.com]; «L.A. is pleased to introduce the newer, extra-smart meters that take credit cards and coins too» 
[cityofangelsandangles.com]; over- + smart > oversmart (v; adj): «Samsung Oversmart TVs Reportedly Interrupting Movies to 
Play Ads,» 2015 [gadgets.ndtv.com]; суфіксації: smart + -ly > smartly (adv): «They are killing their own people and they forgot 
who is their enemy and how to fi ght it smartly,» 2013 [sardarwatch.wordpress.com]; smart + -y > smarty (n): «Smarty is a web 
template system written in PHP which is primarily promoted as a tool for separation of concerns»; smart + -en > smarten (v), 
(Am, infml), to stop yourself from making bad decisions; smart + -ness > smartness (n): «... thirty-three years since I was fi rst 
associated with the Royal Fusiliers, the regiment I have looked up to during all my service as a pattern of smartness and effi ciency» 
Geoffrey H. Malins [fas.org/news/reference/lexicon]; словоскладання: (adj + smart + n > N) small smart weapon: Small Smart 
Weapon or Scorpion missile is a new generation small American missile manufactured by Lockheed Martin; (smart + n > N) smart 
+ bomb / card / devices / grid / jamming / management / materials / phone / power / soldier / tactics / technology / war / watch 
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/ weapons: «I fi rst learned about smart watches on the internet before I bought one last summer» 2012 [neologisms.rice.edu]; «Is 
the smart grid vulnerable to cyber warfare?» 2012 [zdnet.com]; If Afghanistan doesn’t fi t President Barack Obama’s defi nition of 
a «dumb war» – his famous description of the confl ict in Iraq – he’s no longer confi dent it’s still a smart war worth blood, treasure 
or his own political capital. Obama’s «dumb» vs. «smart» war meme, fi rst outlined in his October 2002 speech as an unknown 
state senator, didn’t seem to be far from his thoughts» [zdnet.com]; «Infusing smart technology is becoming a trademark quality to 
IBM’s enterprise cloud and software portfolio» [zdnet.com]; «Operation Decisive Storm has demonstrated that the arena of smart 
power and force projection no longer exclusively belongs to Western military powers» 2015 [huffi ngtonpost.com]; (smart + adj 
+ n > N) «Smart Military Revolution Big Data: The Smart Military Revolution of the art of war from Sun Tzu» [remorica.com]; 
SMART interactive displays / collaboration software / whiteboards: «The newest SMART Board lets students write on it from 
their devices» [education.smarttech.com]; телескопії: «smartphone» + «photography» > smartphoneography (n), photography 
done using smartphones that have cameras with relatively good resolution: «Taking pictures with a smartphone has become so 
popular, it even has its own name: iPhoneography, or smartphoneography for those with non-Apple mobile phones» New York 
Times, November 16th, 2011 [neologisms.rice.edu]; верботрансформації (абревіації) [2, с. 68]: «SKAT – smart knowledge 
acquisition tool», «SWMO – smart weapon management offi ce».

Нові лінгвальні одиниці побудовані за допомогою афіксів із загального арсеналу словотворчих засобів англійської 
мови: extra-, over-, -en, -ly, -ness, -y. Словотвірна модель n + n > N є домінуючою моделлю нових композитів. Наведені 
приклади відбивають особливість англійської мови утворювати «похідні складні слова» (композити із композитів) [1; 3, 
с. 177]: smart weapon + small > small smart weapon. Телескопія, як комплексний спосіб словотворення інтегрує механізми 
формотворення (скорочення похідних основ) і вербокреації (поєднання основних елементів). План змісту вербоформанта 
smart також зазнає модифікації. Лексема набуває додаткових значень: «надто розумний» (з меліоративним (extra-smart) 
або пейоративним відтінком значення (oversmart – «уникати прийняття неправильних рішень» (AmE)). За допомогою 
вищезазначених вербоформантів утворюються нові за формою і змістом мовні знаки шляхом структурної трансформації 
або семантичної модифікації базової лінгвальної одиниці SMART на позначення понять, пов’язаних з інноваціями в сфері 
комп’ютерних технологій, що застосовуються в багатьох сферах людської діяльності і мають значний вплив на різні ас-
пекти суспільного життя англомовних країн. Прагматичний компонент значення даної лексеми стає зрозумілим завдяки 
«інформаційному (семантичному) змісту висловлення, який залежить від граматичної (синтаксичної) структури» [5, с. 
582]. Під прагматичним компонентом лексичного значення слова розуміють історичні, культурні, соціальні умови і всю 
сукупність людських знань і вірувань, в середовищі яких відбувається діяльність мови, і які впливають на використання 
мови і на ставлення до неї [4]. Лексема SMART включає семи, що позначають нові реалії. Вони утворилися на основі 
інформативної недостатності прагматичного компонента. Саме тому в конкретних мовних ситуаціях це заповнюється 
загальними для співрозмовників фоновими знаннями. Лексема SMART з часом розширила можливості сполучення з інши-
ми словами і все частіше вживається в сукупності з лексичними одиницями з області інформаційних технологій. Окрім 
значень дієслова – «завдавати гострого болю, страждати»; іменника – «пекучий біль, горе»; прикметника – «значний, 
проворний, охайний», з’явились нові відтінки значення, що уточнюють семантику даної лексеми: «кмітливий, розумний, 
інтелектуальний, інтерактивний, комп’ютеризований». Коливання в семантичній структурі досліджуваного слова зале-
жить від розвитку суспільства, його поглядів на світ.

Ціла низка неологізмів з компонентом SMART вже зафіксована сучасними словниками, наприклад, Smart Board – тип 
інтерактивної дошки; smart card – невелика пластикова карта, яка використовується для здійснення платежів і збері-
гання особистої інформації і може бути прочитана при підключенні до комп’ютерної системи; smart card reader – зчи-
тувач смарт-карт, частина обладнання, підключеного до комп’ютерної системи, яка зчитує інформацію з смарт-карт; 
the smart money – гроші, які інвестуються (надаються компаніям в надії отримати більше) досвідченими інвесторами. 

В інформаційно-публіцистичному дискурсі знаходимо приклади вживання лінгвальних інновацій з даним компонен-
том, які передають нові значення: smart mob – смартмоб (розумний натовп), форма самостійно структуруючої соціальної 
організації за допомогою ефективного використання високих технологій – визначення, що було запропоновано Говардом 
Рейнгольдом в його книзі «Розумні натовпи: Нова соціальна революція». «Розумні натовпи» є наслідком широкого по-
ширення і розвитку комунікаційних технологій [Нью-Йорк Таймс «Рік в Ідеї», 2002]; сlimate-smart (adj) – допомагаючий 
запобігти зміні клімату: «Today, the Administration is announcing new efforts to promote climate-smart agricultural practices 
across the country and is recognizing leaders who are taking action to make our agricultural supply chain more sustainable» 
[www.whitehouse.gov 26 October 2015]; «We provide technical assistance and guidance to farmers and businesses to help them 
develop innovative climate-smart agriculture» [rainforest-alliance.org]; smasual (adj, infml) – такий, що позначає стиль, який 
є одночасно елегантним і повсякденним: «Dress Down Friday: What is «Smasual»? [http://globalyoungexecutive.com 21 July 
2014]; smart TV (n) – телевізор, який підключається до Інтернету і може завантажувати додатки:»The likes of Samsung, 
Sony, LG and Panasonic are battling it out for dominance by offering «smart TVs» [The Observer (UK broadsheet) 15 Jan 2012]; 
smartwatch (n) – годинник, який може бути використаний в якості комп’ютера або телефону, з невеликою клавіатурою: 
«And Lee Young Hee, the company’s executive vice president, confi rmed earlier this year that Samsung would be developing a 
smartwatch» [www.telegraph.co.uk 09 August 2013]; smart gun (n) – зброя на основі розумних технологій, таких як датчики 
наближення і біометричні дані, які призначені для підвищення рівня безпеки: «The so called «smart gun» has recently been 
causing tension in both the EU and US fi rearms industries» [www.bbc.co.uk 23 May 2014]; smart desk (n) – комп’ютеризованe 
бюро, висота якого можe бути змінена (піднята) під час використання (роботи стоячи на місці), і яке може контр-
олювати такі речі, як рухи користувача, час, проведений за столом, сидячи або стоячи, калорії, що спалюються, і запро-
понувати користувачеві переміститися або встати: «The reason to buy a smart desk is because you, like most Americans, 
discover you are sitting your life away» [well.blogs.nytimes.com/2015].

Деякі лінгвальні інновації з компонентом SMART носять емоційно-оцінний характер і включаються в контекст з метою 
надання емоційного впливу на читача / слухача (extra-smart, smarten, smasual). Їх вживання відбиває яскраво виражену 
експресивну особливість інформаційного повідомлення. 

Таким чином, поповнення лексичного складу англійської мови новими словами, в тому числі з компонентом SMART, 
пов’язане з впливом як мовних, так і екстралінгвістичних чинників, які співвідносяться з процесами, що відбуваються в 
соціумі. Поява неологізмів свідчить про актуальність явищ, які вони позначають, в певний часовий інтервал, в даному 
випадку, про розвиток і широке впровадження інноваційних технологій в усі сфери життя сучасного англомовного сус-
пільства. Подальше дослідження неологізмів передбачає вивчення їх прагматичного компонента значення в можливих 
контекстах.
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КАРНАВАЛЬНЫЙ ДИСКУРС В РОМАНЕ Ж. ЖЕНЕ «БОГОМАТЕРЬ ЦВЕТОВ»

В статье анализируется функционирование элементов карнавальной парадигмы (хронотоп, гротескный образ 
тела, символика смерти-возрождения, поэтика карнавальних увенчаний-развенчаний, профанаций и др.) в романе Ж. 
Жене «Богоматерь цветов». 

Ключевые слова: Ж. Жене, «Богоматерь цветов», маргинальное сознание, карнавализация, хронотоп, морталь-
ная топика, театрализация.

КАРНАВАЛЬНИЙ ДИСКУРС У РОМАНІ Ж. ЖЕНЕ «БОГОМАТІР КВІТІВ»
У статті аналізується функціонування елементів карнавальної парадигми (хронотоп, гротескний образ тіла, 

символіка смерті-відродження, поетика карнавальних увінчань-розвінчань, профанацій та ін.) у романі Ж. Жене 
«Богоматір квітів». 

Ключові слова: Ж. Жене, «Богоматір квітів», маргінальна свідомість, карнавалізація, хронотоп, мортальна 
топіка, театралізація.

DISCOURSE OF CARNIVALIZATION IN JEAN GENET’S NOVEL «OUR LADY OF THE FLOWERS»
The article deals with analysis of functioning of elements of carnivalesque paradigm (chronotope, carnivalesque misalli-

ances and profanities, grotesque image of the body, poetics of crownings-discrownings, mortality topic) in Jean Genet’s novel 
«Our Lady of the Flowers» in the context of an artistic whole. Numerous and varied demonstrations of the carnivalesque 
discourse in»Our Lady of the Flowers» attest the dominance of this tendency in the novel. It was proved that the system of car-
nivalesque motifs in «Our Lady of the Flowers» is semantically based on the mythological structures, on the symbolic of the 
«lower world». The results of the investigation extend the notion of novels poetical dominants and allows to place signifi cant 
emphasis in the interpretation of ethical and aesthetic concept, formed in Jean Genet’s novelistic prose.

Key words: Jean Genet, novel, «Our Lady of the Flowers», marginal consciousness, chronotope, рoetics of carnivaliza-
tion, mortality topic, staging.

Ж. Жене (1910–1986), писатель «маргинального сознания», подвергает ироническому пересмотру религиозные догмы, 
властные идеологемы, этические и эстетические стандарты, противопоставляя им «инаковость» художнической пози-
ции. Важнейшей поэтологической доминантой его автофикциональных романов выступает, на наш взгляд, карнавальная 
образность. Исследователи творчества Ж. Жене (Ж.-П. Сартр; Л. Долинина, Ю. Покальчук, Д. Ращупкина) рассматривают 
игру и маску как средства тотальной театрализации действительности у Ж. Жене, однако не ставят вопрос о карнавали-
зации как элементе поэтики его романов. Этот аспект затронут (применительно к театру) только Э. Саидом в работе «О 
позднем стиле: Музыка и Литература против Желания» [7], где ученый позиционирует Ж. Жене как поэта дионисийских 
форм, церемоний и карнавальных действ. Цель нашей статьи – проанализировать элементы карнавальной образности, 
функционирующие на разных уровнях художественного целого в романе Ж. Жене «Богоматерь цветов» (1943). 

Карнавализация, понимаемая как транспонировка карнавала на язык литературы [1], поэтика инверсии двоичных про-
тивопоставлений [3], предстает как устойчивая литературно-жанровая традиция, охватывающая широкий спектр серьез-
но-смеховых жанров. В произведениях этой жанровой линии весьма силен автобиографический и мемуарный компонент 
[2, c. 306].

Ж. Жене моделирует мир своих автофикциональных романов как «перевернутую» вселенную, проецируя константы 
христианской парадигмы на сферу инфернальную («Его жизнь – подземное небо, населенное барменами, сутенерами, 
<…>, ночными красавицами, <…>, но жизнь его – Небо» [6, с. 24]), и карнавальная поэтика оказывается адекватной фор-
мой описания этой модели. По М. Бахтину, карнавализация переводит отношения автора, читателя и изображаемого мира 
«в зону непосредственного телесного контакта» и «позволяет автору во всех его масках и ликах свободно двигаться в поле 
изображаемого мира <…>» [(2, с. 306].

В «Богоматери цветов» доминантные образы хронотопа включены в контекст материализующих карнавальных со-
седств. Окно мансарды проститутки-трансвестита Дивины «зачарованно смотрит на маленькое монмартрское клад-
бище» [6, с.19], которое пребывает с героиней повсюду: «<…>: и в кафе, и на бульваре, и в тюрьме, и под одеялом, 
и в уборной» [6, с. 89]. В лунном сиянии «под травой могил и под мрамором» различается «призрачное шевеление 
мертвецов <…>» [6, с. 89]. Тема смерти, заданная этим пространственным образом, становится лейтмотивом романа. С 
загробным миром отождествляется мир тюрьмы: «<…>я соглашаюсь жить в нем, как мертвецом согласился бы жить 
на кладбище <…>» [6, с. 205]; в колонии «Метре» по ночам «<…>, дети возрождаются из мертвых. Приподнимаются 
головы, <…> затем тела целиком выбираются из коек» [6, с. 241]. 

Хронотоп дороги, соотносясь в «Богоматери цветов» с биографическим временем текста (жизненный путь, путь по-
знания, путешествие в глубины памяти), пролегает через карнавальные локусы (тюрьма, трущобы, бары), принимает вид 
символических лабиринтов внутренней преисподней героя, память о которых он пытается воскресить («вновь найти те 
мгновения, когда я блуждал в сложных лабиринтах ловушек подземного неба, <…>» [6, с. 22]) и локализуется в образе 
лестницы («Лестница, ведущая в мансарду, играет сегодня значительную роль. Она извилиста, словно коридор пира-
миды, ведущий к входу в гробницу, <…>. С улицы лестница ведет к смерти» [6, с. 19]). Лестница в «Богоматери цве-
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тов» по-карнавальному фиксирует пороговое состояние – она становится площадкой, с которой возможно и вознесение 
на небеса («Миньон поднялся по лестнице, <…>, так что казалось, что, достигнув крыши, он не остановится и уйдет 
дальше по ступенькам голубого воздуха, в небо» [6, с. 24]), и стремительное падение в преисподнюю («Однажды ночью 
она <…> решилась открыть дверь и ступить на темную лестничную площадку. Плач сирен наполнял лестницу, они 
звали ее вниз. <…> : но это было явным приглашением к безумству или к смерти, к падению» [6, с. 129]. С переходным 
временем (накануне преступления, казни или самоубийства) в романе соотносятся пространственные аналоги лестницы – 
порог и двери: «И вот через дверь преступления, потайную дверь, которая ведет на «черную», но роскошную лестни-
цу, торжественно входит Нотр-Дам-де-Флер. <…>. <…>, ему 16 лет» [6, с. 106]. Живописуя тюрьмы, исправительные 
колонии, Ж. Жене открывает ту область, которую М. Бахтин характеризует как карнавальную (каторжники – карнавали-
зованный коллектив, «жизнь, изъятая из жизни» [1, с. 102]). У Ж. Жене и облик каторжан часто карнавализован: «Я знаю, 
что на каторге или в тюрьме внешность людей зачастую приобретает шутовской вид. <…>» [5, с.12]. 

Амбивалентный карнавальный ритуал ‘увенчания-развенчания’ (эманация идеи смерти-возрождения) воплощает в 
«Богоматери цветов» важнейшие интенции Ж. Жене. Он намерен создать ореол святости вокруг своих героев, описав 
их «жития» как инициационный ритуал. Его этапы – измена, предательство, убийство, а итог – приобщение к сонму 
избранных («Медленно, но верно я стремлюсь избавить ее от всякого счастья, чтобы сделать из нее святую» [6, с. 
79]). Пассажи, возвеличивающие святость его героев (Миньон, например, «был крещен» «Еще до рождения, в теплой 
утробе матери. <…>, можно даже сказать, причислен к лику святых, почти канонизирован» [6, с. 50]), Ж. Жене 
предельно сближает с моментами их символического развенчания, вернее, с каскадом увенчаний- развенчаний, прибегая 
к обнажению приема. «Эта пародия на королевское коронование не была для нее пустяком» [6, с. 218], – комментирует 
рассказчик. Ритуал тут непосредственно связывается со смехом: «Дивина разражается хохотом. Жемчужная корона 
падает на землю и разбивается. <…>. «Дивина развенчана!....» [6, с. 217]. За развенчанием вновь следует увенчание, 
карнавальная природа которого очевидна: «<…>. Из раскрытого рта она выдергивает вставную челюсть, водружает 
ее себе на череп и, <…>, восклицает <…>: «Черт подери, господа, все-таки я буду королевой!» [6, с. 217]. Важнейший 
для Ж. Жене мотив святости «обольстительных убийц», включаясь в карнавальный контекст, подвергается снижению и 
существенной трансформации.

Амбивалентная карнавальная символика жизни-смерти пронизывает и рамочные эпизоды «Дивинарианы» – сцены 
похорон и смерти проститутки-трансвестита: «<…> черная процессия, пестрящая размалеванными лицами, пахнущая 
румянами и цветами, тронулась вслед за катафалком. <…>.» [6, с. 32]. Ж. Жене акцентирует карнавальный характер 
происходящего: черное бархатное облачение священника сшито «<…> из того же бархата, что и полумаска Фанто-
маса или супруги венецианского дожа на карнавале. <…>» [6, с. 33]. 

Появляется у Ж. Жене и карнавальный образ беременной старости, который в контексте одержимости героев пре-
ступлением утрачивает свой положительный, воскрешающий полюс – гротескные старухи у него «беременны смертью»: 
«<…> когда Эрнестина взяла его (револьвер – прим. наше – Ю. В.), тяжелый, как восставший фаллос, то осознала, что 
беременна убийством, беременна смертью» [6, с. 29]. 

Казалось бы, карнавальная травестия мужского-женского естественно вытекает из материала «Богоматери цветов»: 
«Говоря о Дивине, я буду, в зависимости от своего настроения, смешивать мужское и женское <…>» [6, с. 37]. Однако 
оттенки субъективного переживания героями этой внутренней расщепленности чрезвычайно многообразны, их диапазон 
простирается от балаганной комики до глубокого трагизма. 

Образы, связанные со сферой священного, Ж. Жене вводит в контекст снижающих мезальянсов, подвергает церков-
ные ритуалы кощунственной профанации: уборная в глубине сада ассоциируется у рассказчика с исповедальней («<…>, 
ибо самая тайная часть существа приходила сюда именно с тем, чтобы разоблачаться, как приходят в исповедальню» 
[6, с. 77]), проститутка Мимоза кладет на высунутый язык, как облатку, фотокарточку любовника и проглатывает ее: «Я 
обожаю ее, твою Нотр-Дам, я ею причащаюсь» [6, с. 228]. Снижение достигается путем включения в сферу материаль-
но-телесного («<…>, ангел (опять это слово волнует, влечет и в то же время отталкивает меня). Крылья у них есть, а 
вот есть ли у них зубы?» [6, с. 23], а также шокирующими аналогиями из криминального мира: «<…> священник волчьей 
походкой подошел к алтарю, молча открыл отмычкой замок дарохранительницы,<…>, затем, затаив дыхание, взял 
дароносицу с осторожностью взломщика, не надевшего перчаток» [6, с. 33]; «Тюрьма – это нечто вроде Бога, такой 
же варвар, которому преподносят золотые часы, ручки, перстни, <…>» [6, с. 53]. 

Карнавальные оксюмороны проступают в прозвищах персонажей – проституток-трансвеститов, воров, убийц: Дивина 
(божественная), Первое Причастие, Райское Яблоко, Богоматерь цветов, Ангел-солнце, Архангел. 

Гротескный образ тела представлен в поэтике романа Ж. Жене традиционными акцентами – вздыбленный фаллос и 
разинутый рот, сливающийся с карнавальным образом поглощения-умерщвления- возрождения («<…> а еще бывает, 
когда не в силах сдержать эмоции, захочешь проглотить себя самого, вывернув свой непомерно разинутый рот на 
голову, захватив все свое тело, а вместе с ним и весь мир; <…>» [6, с. 43]), с мифологической символикой разрывания 
и поедания тотема. Концепт незавершенности, проницаемости гротескного тела преломляется у Ж. Жене в идее слияния 
убийцы и жертвы: «Ваш мертвец вошел в вас: смешался с вашей кровью, течет в ваших венах, сочится из-под кожи, 
ваше сердце питается им, подобно кладбищенскому цветку, который прорастает из трупов...» [6, с. 106]. 

Смех в романах Ж. Жене, демонстрируя карнавальное слияние хвалы и брани, преимущественно редуцирован до 
иронии, но иногда он взрывается инфернальным хохотом («Иногда взрыв дикого хохота, <…>, сотрясает меня. Он 
звенит во мне, как радостный крик в тумане, <…>, но не оставляющий после себя никакого следа, кроме тоски по 
солнцу и празднику» [6, с. 376]. Смех то присоединяется к положительному полюсу оппозиции жизнь-смерть, ибо связан 
с солнцем, рождением, оплодотворением [4, с. 93]), то выявляет свою изнанку: гул пролетающего над тюрьмой самолета 
и разрыв бомбы рождает у рассказчика амбивалентный образ: «На мгновение я увидел одинокого ребенка, несущегося в 
своей железной птице, смеясь и сея смерть» [6, с. 10].

Карнавализация захватывает и присущую романам Ж. Жене рефлексию письма. Метатекстуальные замечания прони-
заны символикой умирания-воскресения: «По мере того как вы будете читать эту книгу, ее персонажи, сама Дивина, 
и Кюлафруа, будут падать с тюремной стены на страницы, удобряя мое повествование подобно мертвым листьям» 
[6, с. 16]. 

Перечень карнавальных манифестаций в «Богоматери цветов» может быть продолжен. Очевидно, однако, что кар-
навализация, сочетаясь в романе с другими художественными моментами (с лирической стихией как параметром авто-
фикционального письма, богатейшей флористической символикой и колористикой), создает его предельно контрастную 
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стилистику. Снятие табу, профанации и кощунства – карнавальный способ «демонтажа» отжившей системы преставле-
ний, их релятивизации. Все параметры личности героя-повествователя смещены, утрированы, доведены до гротеска сце-
нической маски. Он готов на крайние поступки (апофеоз – убийство), чтобы навсегда быть отринутым от мира, в котором 
царят привычные законы морали: «<…> воровство, нищенство, предательство, злоупотребление доверием и т. п. – на 
них я остановил свой выбор, несмотря на то, что меня неотступно преследовала мысль об убийстве, которое беспово-
ротно отлучит меня от вашего мира» [5, с. 116]. 

Таким образом, карнавальный дискурс (во всем многообразии его конкретных манифестаций) оказывается в роман-
ном мире Ж. Жене одним из инструментов, при помощи которого маргинализованное сознание отвоевывает себе художе-
ственное пространство, разрушая привычные представления о пристойности, красоте, нормативности. На проблемно-те-
матическом уровне карнавализация служит способом «переворачивания» христианской парадигмы. Сочетание в романах 
Ж. Жене философского, религиозно-мистического элемента с карнавализацией позволяет говорить о наличии мениппей-
ной составляющей в жанровой палитре его письма. 
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ВОСХОЖДЕНИЕ АВТОРА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЫ

Статья посвящена описанию особенностей речи нетрадиционных повествователей в англоязычной художест-
венной литературе. Под новым углом в статье освещается вопрос и необычных типах нарраторов.

Ключевые слова: автор, повествователь, англоязычные художественные произведения.

ВОСХОДЖЕННЯ АВТОРА У АНГЛОМОВНІЇ ХУДОЖНІЇ ПРОЗІ
Статтю присвячено особливостям мови нетрадиційних оповідачів у англомовній художній літературі. Під но-

вим кутом в статті висвітлюються питання про незвичні типи нараторів. 
Ключові слова: автор, оповідач, англомовні художні твори.

AUTHOR’S COMING UP IN ENGLISH PROSE
The article focuses on the peculiarities of nontraditional narrator’s speech in foreign prose, deviations from literary 

speech. It also touches upon the problem of the main characters’ speech. Narrative in these novels is presented through nar-
rator’s point of view.

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 in English prose. 

Despite the fact that the study of the problem of narrator was investigated by many scientists, the speech of nontraditional 
narrators was not considered. 

The relevance of the chosen topic represents the description of the characteristics of narrator’s speech of the main char-
acters. The aim of our article is to determine the peculiarities in the speech of the main characters. 

On the whole, the choice of the vocabulary depends on the theme of the novel, type of narrators, and the environment of 
the characters, through whose point of view the stories are presented.

Such non-traditional points of view as narrative by a soul, a ghost, an unknown creature, an unusual creature, a phantom 
makes it possible to describe things from unexpected angle. 

The results of the research can serve as a theoretical and practical basis for further study of the peculiarities of narra-
tor’s speech.

The prospects of investigation are to describe the peculiarities of narrator’s speech in literature of different countries.
Key words: author, narrator, English fi ction.

Цель статьи – описать особенности речи повествователей, стоящих выше человека по ступени развития (субъектов 
метафизических явлений: душа умершего человека, ангел, фантом, призрак, приведение; искусственный интеллект и др. 
необычных существ), и ведущих повествование в англоязычной художественной литературе. Задача заключается в выяв-
лении их общих и специфических характеристик.

Объектом данного исследования послужили англоязычные произведения авторов Р. Хайнлайна «Пятница», Эльзы 
Баркер «Письма живого усопшего, или послание с того света», Мюриэл Спарк «Дорога Портобелло» и рассказа Рэя Брэ-
дбери «Тот, кто ждет».

Человечество постоянно предпринимает отчаянные попытки проникнуть в суть явлений и в секретную жизнь вещей. 
Для того, чтобы выйти к более глубокому пониманию реальности, литература использует прием, который определяется 
как «остранение». Он заключается в том, что наряду с традиционными рассказчиками от 1-го лица, с целью создания у 
читателя впечатления остраненности, автор выбирает «необычного» нарратора [3, с. 135]. Этот прием введен в научный 
обиход в 1915 году Виктором Шкловским. В теории «остранения» исследователь стремился обобщить способ обновления 
восприятия и показа явлений. По его мнению, остра нение часто похоже по своему построению на загадку [1, с. 75]. 

Термин «остранение» чаще всего соотносится с анг лийским «defamiliarization» или «making strange», указывающим 
на то, что функция литературы заключается в возобновлении свежести восприятия, которое стало привычным и автома-
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тическим [3, с. 131]. По мнению английского исследователя Г. Кука, основным средством остранения выступает исполь-
зование повествователя, который может быть исключен из общественного окружения читателя [3, С. 136]. В свете теории 
остранения авторы художественных произведений перепоручают рассказ такому повествователю, который смог бы пока-
зать разнообразие мира, расширить представление читателя об окружающей действительности. 

Важная роль в создании остраненности повествования принадлежит таким неантропологичным антропоморфным по-
вествователям, как: ангел, фантом, призрак, приведение, искусственный интеллект и др. 

Необычные сущности, выступающие в роли повествователя, обладают характерологическими особенностями. Харак-
терологическая специфика подобных персонажей предполагает внешнее сходство с человеком (физическая или менталь-
ная конституция, как правило, подобна человеческой). Наряду с этим можно отметить наличие несвойственных человеку 
способностей как интеллектуальных, так и парапсихологических. Все эти «не-люди», приобретая статус повествователя, 
тем самым подвергаются антропоморфизму. Доминирующим у всех рассмотренных повествователей остается антропо-
центрическое начало.

В нашем исследовании одним из видов необычного повествователя выступает душа умершего человека, являющегося 
повествователем в произведениях М. Спарк «Дорога Портобелло» и Э. Баркер «Письма живого усопшего, или послание 
с того света». 

В произведении М. Спарк «Дорога Портобелло» рассказчицей является умершая женщина, расставшаяся с жизнью 
около пяти лет назад. Она все еще связана с реальным миром и иногда становится отчасти видимой и ее принимают за 
приведение.

And most extraordinary, on that morning as I spoke, a degree of visibility set in. I suppose from poor George’s point of view it 
was like seeing a ghost when he saw me standing by the fruit barrow repeating in so friendly a manner, «Hallo, George!» [5, р.78].

Место действия рассказа строго ограничено. Предметно-вещественный мир, заключенный в эти рамки, выписан пла-
стично и зримо, особое внимание уделяется деталям. Таким способом писательница создает эффект театральности, иллю-
зию сценической площадки, на которой происходит действие. Описания никогда не бывают статичными, они передают 
ощущение движения, текучести. 

В произведении Э. Баркер «Письма живого усопшего, или послание с того света» повествователем также выступает 
душа умершего человека. Повествователь – юрист при жизни – умирает в возрасте 70 лет и сообщает о своем потусторон-
нем существовании как о таком же реальном, как и наша жизнь на земле. Утверждая, что в состоянии смерти нет ничего 
страшного, он все же указывает на некоторые отличия существования и «не-существования», жизни и «не-жизни». В част-
ности он отмечает, что в потустороннем мире разговаривают не губами, а посредством сильных проекций мыслей; старые 
люди молодеют и возвращаются к своим цветущим годам; отсутствуют привычные социальные условности; нет одина-
ково одетых людей; их внешний вид придает миру большое разнообразие; люди совсем не чувствуют себя прозрачными 
ангелами, их тела представляются довольно плотными, тогда как субстанция, из которой сделана одежда, кажется очень 
тонкой; можно расти духовно, как и на земле, знакомиться с условиями четырехмерного мира, приобретать познания об 
этом более свободном мире.

Бесполое существо (или субстанция), ведущее повествование в рассказе Р. Брэдбери «The One Who Waits» наделено 
антропоморфными чертами: слышать, видеть, рассуждать. Не идентифицируя себя, оно говорит о себе:

I live in a well. I live like smoke in a well. Like vapor in a stone throat. Overhead I see the cold stars of night and morning, and I see 
the sun. And sometimes I sing old songs of this world when it was young. How can I tell you what I am when even I don’t know? I cannot. 

I am mist and moonlight and memory. I am sad and I am old. Sometimes I fall like rain into well [2, р. 71].
Пол неизвестной сущности установить не представляется возможным. Она живет в колодце, сама не зная сколько и 

ждет, когда придет тот день, когда ей больше не придется ждать. Развязка как элемент сюжета отсутствует: I am simply 
waiting [2, р.76].

Следующий тип повествователя – искусственный интеллект из романа Р. Хайнлайна «Пятница». Пятница, а именно 
так зовут искусственного человека, выращена в лаборатории: I was designed in Tri-University Life Engineering laboratory, 
Detroit [2, р. 21].

My mother was a test tube; my father was a knife [4, р. 23].
I’m not «man born of woman» [4, р. 23].
I didn’t mind not being human [4, р. 16].
Ей требуется всего несколько недель, чтобы восстановиться после серьезных переломов и ожогов: … lots of burns, four 

broken ribs, simple fractures left tibia and fi bula … [4, р. 17].
В тексте девушка – искусственный человек, внешне обладающая массой достоинств, является агентом могуществен-

ной организации, сфера деятельности которой распространяется на всю Землю и другие планеты: 
I have unusual refl exes. 
I have unusual memory, unusual innate grasp of number and space and relationship, unusual skill at languages [4, р. 30].
Имея высокий IQ, она считает компьютеры довольно примитивными: Computers are literal-minded and stupid [4, р. 3].
Она скучает без семьи: An artifi cial person misses not having a family tree much more than you might think [4, р. 21], но 

может родить ребенка после 10-минутной операции.
Самохарактеристика повествователя-персонажа дополняется или может дополняться характеристиками, которые 

дают ему иные лица. Это сопоставление представляет большой интерес для нашего исследования. 
В литературе, особенно в художественной, используется самый уникальный из материалов, существующих на свете, 

– язык. Часто происхождение языка и происхождение человеческой цивилизации отождествляется (Некоторые авторы 
отождествляют происхождение языка и происхождение человеческой цивилизации). Только человек способен излагать, 
повествовать, рассказывать. Отказ от передачи повествования человеку и доверение его сущностям высшего мира об-
условлен желанием человека преодолеть порог между природой и человеком, избавиться от одиночества по факту ро-
ждения. Человек ощущает себя обездоленным и обреченным, поэтому использует в литературе прием воображаемого 
восхождения в высшие формы жизни.

Передача функции повествователя нетрадиционному персонажу обусловлена стремлением автора показать мир не 
таким, каким его воспринимают обычные люди. 

Таким образом, в художественной литературе в роли повествователя в зависимости от целей, поставленных автором, 
могут выступать не только люди, но и высшие биологические сущности. Восхождение автора до такого уровня повество-
вателя расширяет рамки восприятия мира.
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Восхождение автора – является литературным приемом для показа (воссоздания) полной картины мира, включая его 
восприятие глазами высших по ступени развития существ. Прием восхождения позволяет автору прорвать привычную 
наружность явлений, чтобы выйти к более глубокому пониманию реальности, придать предметам прелесть новизны и 
создать чувство, сходное с сверхестественным, пробуждая душевное внимание из его обычной спячки и направляя его на 
чудеса окружающего мира.

Рассмотренные в данной публикации персонажи действуют вразрез с нормами, которым подчиняется окружающий их 
социум. Видимо, потому выступающие в роли повествователя необычные сущности чаще всего являются центральними 
персонажами подобных призведений.

Анализ художественных текстов продемонстрировал, что у каждого повествователя существует два образа: 1) свой 
собственный и 2) образ в глазах других персонажей, окружения, общества и даже его собственного мира.

Особенность высших сущностей, выступающих в роли повествователя, состоит в том, что в 100% случаев они заявля-
ют о себе эксплицитно: вся информация о возрасте, вкусах, пристрастиях, способностях представляется непосредственно 
ими самими.

В итоге можно сделать вывод, что автор, вводя сущность высшего порядка в роли повествователя, добивается показа 
иной картины мира, достигает обновленного взгляда на все давно знакомое и обыденное, при этом ломаются шаблоны 
восприятия.

Интересным представляется сопоставление лингвостилистической организации речи подобных повествователей в 
разных литературах, с целью выявления особенностей, присущих английской литературе.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФІНІТИВА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті розглядаються функціональні особливості інфінітива в сучасній англійській мові. У ході дослідження 
встановлено, що граматичними категоріями інфінітиву є: співвіднесеність, вид та стан. Також було досліджено, 
що в англійському речення інфінітив може вживатися у функції підмета, присудків різних типів, додатку, озна-
чення, обставини різних типів та вставної конструкції. З’ясовано, що найуживанішим інфінітив виступає у функції 
частини різних типів присудків, а найменш вживаною функцією є підмет.

Ключові слова: інфінітив, функції інфінітива, особливості, граматичні категорії. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФИНИТИВА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматриваются функциональные особенности инфинитива в современном английском языке. В ходе 

исследования выявлено, что грамматическими категориями инфинитива являются: соотнесенность, вид и залог. 
Также было исследовано, что инфинитив английском предложении может выступать в функции подлежащего, 
сказуемого разных типов, дополнения, определения, обстоятельства разных типов и вставной конструкции. Уста-
новлено, что самой распространенной функцией инфинитива является функция в качестве части разных типов 
сказуемого, а наименее распространенной функцией инфинитива является подлежащее.

Ключевые слова: инфинитив, функции инфинитива, особенности, грамматические категории.

FUNCTIONAL PECULIARITIES OF INFINITIVE IN THE MODERN ENGLISH LANGUAGE
The article deals with the investigation of functional peculiarities of the infi nitive in the modern English language. The study 

reveals that the grammatical categories of the infi nitive are: correlation, aspect and voice. It was studied that in the English 
sentence the infi nitive can perform different functions. Mainly the infi nitive can be used as: the subject, the predicate of dif-
ferent types, the object, the attribute, the adverbial modifi ers of different types and parenthesis. It was found out that the most 
frequently the infi nitive is used in the function of the predicate of different types, namely as: the simple verbal predicate, the 
compound verbal modal predicate, the compound verbal phasal predicate. The second function of the infi nitive for frequency of 
usage is the object; the third function goes to the adverbial modifi ers of different types: purpose, comparison and consequence. 
On the fourth place for frequency of usage is the infi nitive in the function of the attribute and the least frequently used function 
of the infi nitive is the subject. The examples of the infi nitive in the function of parenthesis in the novel were not found.

Key words: infi nitive, functions of the infi nitive, peculiarities, grammatical categories.

Інфінітив існує у багатьох мовах, та у кожній з них має схожі риси, проте у англійській мові він має суттєві відмінності 
як морфологічні, так і синтаксичні, чим і є цікавим для дослідження. Протягом багатьох років вчені займались вивченням 
інфінітиву та інфінітивних конструкцій. Такі науковці як Н. А. Кобріна, В. Л. Каушанська, Б. І. Роговська та ін. плідно 
досліджували цю тему та подали чіткі класифікації. 

Мета статті полягає у дослідженні функціональних особливостей інфінітиву в сучасній англійській мові.
Інфінітив (від лат. «Infi nitivus» невизначений, неозначений) – форма дієслова, яка висловлює частину присудка, а та-

кож слова з присудковим значенням у позиції іменних членів речення. На відміну від особових форм дієслова, інфінітив 
не має абсолютного часу, способу дії, особи та числа. Завдяки цій «нейтральності», часто використовується як словникова 
форма дієслова [1]. У всіх формах та функціях інфінітив має особливий показник – частку to. І. П. Іванова, В. В. Бурлакова 
та Г. Г. Почєпцов у «Теоретичній грамматиці сучасної англійської мови» зазначають, що «частка to є показником, який 
відрізняє його від омонімічних інфінітиву особистісних форм, в той час як формальним показником особистої форми є 
будь-який тип співвіднесеного з нею підмета, в тому числі і інфінітива»[3, c. 112]. Але в деяких випадках може викорис-
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товуватись інфінітив без частки – так званий «голий» інфінітив (bare infi nitive). інфінітив без частки to використовується: 
1) після модальних дієслів could, can, may, must, might, shall, should, will, would та після need not; 2) після дієслів чуттєвого 
сприйняття see, feel, hear; 3) після слів had better, had best, had rather, would rather, would sooner та Let`s; 4) після слів, які 
спонукають до дії, або виражають дозвіл (let, make, have); 5) у структурах, які починаються з Why…? Why not…?; 6) у ви-
словах з but, cannot but, nothing but [4, c. 101]; 7) якщо дві інфінітивні структури зв`язані сполучниками and, or, exept, than, 
as або like, інфінітив який займає друге місце у реченні зазвичай використовується без частки to [5, c.10]. Але існує декіль-
ка виключень: 1) слово help може використовуватись, як з часткою to, так і без: Hе helped me (to) fi ll in my application form 
[5, c. 10]; 2) після модальних дієслів ought to, have to та be to інфінітив використовується з часткою to: We ought to see, if 
Pat`s OK [5, c. 10]; 3) дієслова чуттєвого сприйняття, а також be made, з інфінітивом у пасивному стані використовуються 
з часткою to: She was seen to talk to the manager [5, c. 10].

Граматичними категоріями інфінітиву є: співвіднесеність (Non-Perfect, Perfect), вид (Common, Continuous) та стан 
(Active, Passive) [4, c. 101]. 

Співвіднесеність виражається двома формами, якими може бути інфінітив: доконаним (perfect) та недоконаним (non-
perfect): to eat/drink – to have eaten/drunk, to give up – to have given up, to comb – to have combed. Недоконаний інфінітив 
відноситься до часу дії, яке визначає дієслово-присудок: I`m pleased to meet you (Радість від зустрічі та зустріч є обидва 
в теперішньому часі). Іноді недоконаний інфінітив звертається до майбутнього: He expects to stay here for a week [5, c. 8]. 

Доконаний інфінітив звертається до минулого та показує дії інфінітиву, які стались до дій дієслова-присудка. Також, 
слід зазначити, що доконаний інфінітив має таке ж саме значення, як минулий або теперішній часи: I`m glad to have left the 
school. – це те ж саме, що: I`m glad that have left the school. Та зі словами was/were, would like, meant, attempted, expected, 
hoped, intended, planned, tried доконаний інфінітив звертається до дій, які були не завершені: I meant to have phoned you, 
but I forgot [5, c. 8].

Категорія виду знаходить свій вияв у протиставленні форм – загального та тривалого. Різницею між категорією виду в 
кінцевих формах дієслів і в інфінітиві є те, що в інфінітиві він послідовно виражається тільки в активному стані: to speak 
– to be speaking, to have spoken – to have been speaking. Ми використовуємо тривалий інфінітив для того, щоб показати, що 
щось сталось в певний період часу:

Недоконаний інфінітив у тривалому виді показує, що дії та події є, будуть чи тривали у час про який говориться: It is 
nice to be sitting here with you. Доконаний інфінітив у тривалому виді звертається до минулого та наголошує на тривалості 
дії інфінітиву, які сталися до дії дієслова: I’d like to have been sitting there when she walked in. [5, c. 8].

Є дві протилежні категорії стану інфінітиву у сучасній англійській мові – активний та пасивний: to write – to be written, 
to have written – to have been written. Активний стан вказує, що дія виконується суб`єктом (I ought to tell you about it), а у 
пасивному стані дія виконується над суб`єктом (I ought to be told about it) [5, c. 9].

Інфінітив в англійській мові виконує в реченні цілий ряд функцій. Отже розглянемо ці функції детальніше. Інфінітив 
який стоїть на початку речення перед дієслівним присудком, функціонує як підмет і поряд може мати пояснювальні слова: 
To fi nd him still at home was a relief [2, c. 106]. Використання конструкцій з інфінітивом на початку речення у функції підмета 
характерне для письмового мовлення, але частіше в англійському реченні на першому місці як формальний підмет стоїть 
займенник «it», який на українську мову не перекладається: It was awfully diffi cult to do or even to say nothing at all [5, c. 13]. 

Інфінітив як присудок може бути у питальних та окличних реченнях. В останніх він виражає відношення мовця до дії, 
яку виражає інфінітив: Why not forget?; Me – marry him! Never! 

Інфінітив у реченні може виступати як частина різних типів присудків, а саме як: 1) частина простого дієслівного 
присудка: The cinema will close in November; 2) частина складеного іменного присудка: His greatest wish was to tell her 
everything; 3) частина складеного дієслівного модального присудка (складається з модального дієслова та інфінітиву, 
модальних висловів (to be able, to be allowed, to be willing, to be capable, to be going) або висловів had better(best), had rather, 
would rather та інфінітиву: She might have left the car unlocked. You had better start at once; 4) частина складеного дієс-
лівного фазового присудка (використовується після слів які вказують на різні етапи початку, протяжності, завершення і 
повторення дії (to begin, to start, to come, to go on, to continue, to proceed, to cease, would/used to та інфінітив): He began to 
understand us. He continued to live with his parents after his marriage; 5) частина змішаного присудка: He must stop smoking. 
It must be Roger [5, c. 15–18].

Інфінітив може виконувати функцію додатка після 1) дієслів, які мають лише один додаток (to agree, to afford, to 
arrange, to care, to claim, to expect, to fail, to forget, to like, to mean, to love, to manage, to neglect, to pretend, to refuse, to 
remember, to tend, to want etc.): Can I afford to buy it yourself? I didn’t expect to be invited; 2) дієслів, які мають два додатка, 
перший з яких це іменник чи займенник, а другий – інфінітив (to advise, to allow, to beg, to cause, to direct, to encourage, to 
forbid, to force, to induce, to invite, to order, to persuade, to request, to tell, to urge etc.): Ann told him to live her alone. Can you 
help me to fi nd my ring?; 3) інфінітивної сполучникової фрази, з такими сполучниками when/what, how, etc. to do smt.: They 
advised me how to settle the matter. Will you show me how to do it?; 4) після прикметників і субстантивованих дієприкмет-
ників, після яких інфінітив використовується з недоконаною формою (anxious, bound, fi t, careful, determined, eager, free, 
impatient, interested, prepared, reluctant, slow, worthy etc.): She’s determined to go on. I was so impatient to start; 5) після при-
кметників і субстантивованих дієприкметників, після яких інфінітив використовується як з недоконаною, так і з докона-
ною формою (amused, annoyed, astonished, delighted, frightened, glad, happy, pleased, proud, puzzled, scared, sorry, surprised, 
thankful etc.): I was amused to hear it. She is proud to have grown such a son.; 6) дієслів категорії стану (to be afraid, to be agog, 
to be ashamed): I am afraid to tell the truth. Інфінітив також може вживатися у функції додатка як частина формального до-
датку з займенником it : I fi nd it important to go to London [5, c. 19–21].

Інфінітив у функції означення вживається з іменниками, означеними неозначеними і заперечними займенниками, по-
рядковими числівниками, субстантивованими кількісними прикметниками та прикметниками the last, next: I have nothing 
to give you. He was someone to admire. Jack was the fi rst to come. I have no more to add [5, c. 19–21]. 

Інфінітив у функції обставини має такі типи: 1) причини – може використовуватися сполучники in oder або so as 
перед інфінітивом причини, зазвичай перед негативним інфінітивом: I watched him in order to know more about him. Go 
to her now so as not to be late; 2) наслідку – зазвичай використовується в поєднанні з прислівниками too, enough, such: She 
is old enough to go out on her own. He had gone too far to draw back; 3) наступних подій – інфінітив може вказувати на те, 
як погані новини йдуть перед хорошими, або використовуватись і без такого підтексту: He hurried home only to fi nd that it 
was empty. They came to the fi eld to fi nd the army in retreat; 4) супутніх обставин – вказує на те, що дія відбувається в той 
же час, що і дія присудка: Her voice fl oated out, to swell the night’s uneasiness; 5) порівняння – зазвичай використовується в 
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поєднанні з than: To give is more blessed than to receive ; 6) винятку – вказує на дію, яка є однією можливою у представленій 
ситуації. Інфінітив в даній обставині вживається в заперечних та питальних реченнях з прийменниками but, except: I had 
nothing to do but wait. What could I do except turn back?; 7) часу – позиція інфінітиву є стійка та завжди слідує за присуд-
ком, який визначає; завжди активний стан та недоконаний вид: His father lived to be 90. Go away! I shudder to see you here; 
8) умови – вказує на дію, яка є перед станом дії присудка; часто використовується в умовному способі: To see him walk 
down the street, you’d never know he was blind.

Інфінітив також використовують як вставна конструкція, яка може стояти на початку і в кінці речення: To begin with, 
you have been lying to me all the time [4, c. 121].

У статті матеріалом дослідження функціональних особливостей інфінітиву послугував твір англійського письменника 
У. С. Моема «Театр» [6]. Аналіз зазначеного твору свідчить, що автор використовує інфінітив дуже часто, як при написан-
ні діалогів героїв, так і при авторських роздумах. Також слід зазначити, що У. С. Моем вживає інфінітив у різних часах та 
використовує як активний, так і пасивний його стан. 

Під час аналізу твору було виявлено, що найуживанішим інфінітив виступає у функції присудка як: 1) частина скла-
деного дієслівного модального присудка: 

In that time she must have got to know him inside and out [6, c. 11].
… I dare say she’ll give you a photograph of herself when you go [6, c. 11].
I think when you’ve fi nished your coffee, young man, we ought to be going [6, c. 17].
2) частина складеного дієслівного фазового присудка:
It was really rather wonderful, when you came to think of it, … [6, c. 13].
… and authors don’t seem to write the parts they used to write when I was a young fellow [6, c. 16].
3) частина простого дієслівного присудка:
I won’t ask him if you don’t want him [6, c. 10].
Come alone and we’ll choose one [6, c. 17].
I’ll sing it for you [6, c. 18].
Другою функцією інфінітиву за частотою вживання є додаток:
The young man forced himself to make a remark [6, c. 13].
I’d love to come again [6, c. 15].
I fi nd it almost impossible to fi nd a part to suite me [6, c. 16].
Наступною функцією інфінітиву за частотою вживання є обставини різних типів:
On it stood in a massive silver frame a photograph of herself and to balance it a photograph of Roger, their son [6, c. 11] (об-

ставина мети).
It was his obvious beauty that had engaged him to go on the stage rather than to become a soldier like his father [6, c. 15] 

(обставина порівняння).
The photographer had so posed her, with her help, as to show her at the best [6, c. 18] (обставина наслідку).
Наступною функцією інфінітиву за частотою вживання є функція означення:
I have a man to do the rough work for me, but the ideas are mine [6, c. 13]
… it’s the actors the public go to see, not the play [6, c. 17].
Найменш вживаною функцією інфінітиву за частотою вживання є підмет:
Is that a suffi cient reason to ask him to lunch? [6, c. 10] 
It was unnecessary to impart such tedious details to a young man … [6, c. 13]. 
Випадків вживання інфінітиву в якості вставної конструкції у творі знайдено не було.
Отже, у ході дослідження виявлено, що граматичними категоріями інфінітиву є співвіднесеність, вид та стан. Також 

було досліджено, що в реченні інфінітив може вживатися у функції підмета, присудків різних типів, додатку, означення 
та обставини різних типів. У ході аналізу зазначеного твору з’ясовано, що найуживанішим інфінітив виступає у функції 
частини різних типів присудків, а найменш вживаною функцією є підмет. 
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ЯВИЩЕ МОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ З ПОЗИЦІЙ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ

У статті досліджено явище мовної інтерференції. Проаналізовано лінгвістичну природу кожного з видів явища 
мовної інтерференції, зокрема фонетичної, лексичної та граматичної інтерференції. Висвітлено гіпотезу «лінгвіс-
тичної відносності» Вільгельма фон Гумбольдта, що вказує на відмінності у сприйнятті та мисленні носіїв різних 
мов та на неминучість конфлікту світоглядів, знань і поглядів автора вихідного тексту та перекладача. Встанов-
лено вплив закону формування навички на формування мовної інтерференції, що проявляється в домінуючій роль уже 
сформованої навички користування рідною мовою під час перекладу. 
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ЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ С ПОЗИЦИЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
В статье исследовано явление языковой интерференции. Проанализирована лингвистическая природа каждого 

из видов явления языковой интерференции, в частности фонетической, лексической и грамматической интерфе-
ренции. Освещена гипотеза «лингвистической относительности» Вильгельма фон Гумбольдта, что указывает на 
различия в восприятии и мышлении носителей разных языков и неизбежность конфликта мировоззрений, знаний и 
взглядов автора исходного текста и переводчика. Установлено влияние закона формирования навыка на формиро-
вание языковой интерференции, которая проявляется в доминирующей роли уже сложившегося навыка пользования 
родным языком при переводе. 

Ключевые слова: явление языковой интерференции, фонетическая интерференция, лексическая интерференция, 
грамматическая интерференция, билингвизм, гипотеза лингвистической относительности, закон формирования 
навыка.

PHENOMENON OF LINGUISTIC INTERFERENCE FROM PSYCHOLINGUISTIC POINT OF VIEW
This paper deals with the issue of linguistic interference. Reference has been made to the reasons which determine the 

necessity of the research into linguistic interference. Attention has been paid to the concept of linguistic interference as a 
linguistic category. Each kind of phenomenon of linguistic interference (phonetic interference, lexical interference and gram-
matical interference) has been analysed. The issue of a translator being treated as a bilingual from the psycholinguistic point 
of view and the infl uence of bilingualism in the process of translation have being highlighted. The main theories which are 
based on the current psycholinguistic research of linguistic interference have been outlined. The paper also focuses on the 
hypothesis of linguistic relativity of Wilhelm von Humboldt that states the distinctions between the perception and ways of 
thinking of speakers of different languages and the inevitable confl ict between the world outlook, knowledge and point of view 
of the author of a source text and a translator. It is stated that the law of skill formation also has infl uence on formation of 
linguistic interference that appears in the dominant role of the already formed skill of native language usage during the pro-
cess of translation. The prospects and the main tendencies of the development of the psycholinguistic research of the linguistic 
interference have been characterized.

Key words: phenomenon of linguistic interference, phonetic interference, lexical interference, grammatical interference, 
bilingualism, hypothesis of linguistic relativity, the law of skill formation.

Постановка наукової проблеми та її значення. Сьогодні майже будь-який перекладацький твір містить різного роду 
помилки, результатом чого є втрата змісту перекладеного[4]. Саме вони і є основними чинниками появи мовної інтер-
ференції. входять до поняття мовної інтерференції. За твердженням науковців ці помилки можуть бути зумовлені осо-
бливостями як цільової мови, так і мови-оригіналу. Проте на сучасному етапі лінгвістичних досліджень уже доведено, що 
такі проблеми можуть мати не лише лінгвістичну, а й екстралінгвістичну природу [12]. Перекладач може припуститися 
такої помилки, для прикладу, через незнання життєвого досвіду автора, його світогляду, смаків або ж уподобань. Ці та 
інші екстралінгвістичні фактори, що можуть спричинити проблеми у процесі перекладу, і вивчає така лінгвістична галузь 
як психолінгвістика. 

Отже, актуальність теми дослідження полягає у необхідності з’ясування психолінгвістичної природи перекладаць-
ких помилок або мовної інтерференції, що в подальшому дозволить їх передбачати та уникати загалом, а також покращи-
ти професійні навички перекладача та якість його перекладів зокрема.

Мета статті – визначити психолінгвістичний механізм мовної інтерференції та охарактеризувати її.
Реaлiзaцiя пoстaвленoї мети передбaчaє рoзв’язaння тaких зaвдaнь:
– oхaрaктеризувaти явище мoвнoї iнтерференцiї;
– прoaнaлiзувaти лiнгвiстичну прирoду кoжнoгo з видiв явищa мoвнoї інтерференції;
– дослідити психолінгвістичну природу явища мовної інтерференції.
Oб’єктoм дoслiдження є явище мoвнoї iнтерференцiї та йoгo види; предметoм дoслiдження є психoлiнгвiстичнi 

зaсaди явищa мoвнoї iнтерференцiї. 
Аналіз досліджень цієї проблеми.Сучасні вчені-лінгвісти приділяють значну увагу дослідженню явища мовної інтер-

ференції, оскільки вона є актуальною для перекладознавства та перекладачів будь-якої країни. Це явище було об’єктом 
активних студій багатьох відомих лінгвістів, зокрема Карабана В. І, Мейса Д. К., Борисової О. В., Комісарова В. Н., Ле-
вицької Т. Р., Брокерта О. Р., Валігули О. Р. та інших [3; 5; 4; 6; 8; 10; 11]. Водночас тема психолінгвістичного механізму 
фонетичної інтерференції та екстралінгвістичних факторів, що можуть спричинити це явище у процесі перекладу, роз-
крита в межах сучасних досліджень дещо менше. Вона висвітлена, зокрема,у розвідках таких дослідників, як Зимняя И. 
А., Уланович О. І., Дячук Н. В. та інші [2; 9; 13].

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Явище мoвнoї iнтерференцiї 
– це пoрушення нoрм мoви переклaду тa рiзнoгo рoду пoмилки у мoвi-oригiнaлi пiд впливoм рiднoї мoви мoвця aбo ж 
пiд впливoм мoви, щo вивчaлaсь рaнiше [4, с. 9]. Мовна інтерференція притaмaнна не лише писемнoму, aле й уснoму 
переклaду, тoму oхoплює тaкoж пoмилки, здiйсненi нa фoнетичнoму рiвнi. Видiляють три пiдвиди дaнoгo явищa – 
фoнетичну, лексичну тa грaмaтичну iнтерференцiї.

В уснoму мoвленнi oдним iз нaйвaжливiших чинникiв виступaє чiткiсть тa зрoзумiлiсть мoвлення, прoте в прoцесi 
вивчення іноземної мoви тa в пoдaльшoму спiлкувaннi у некoрiннoгo мoвця чaстo виникaє тaке явище як фoнетичнa 
iнтерференцiя. Пiд фoнетичнoю iнтерференцiєю рoзумiється викривлення звукoвoгo стрoю мoви через викoристaння 
фoнетичних нaвичoк, щo були нaбутi при вивченнi iншoї мoви aбo ж вплив рiднoї мoви мoвця [26]. Сaме цей вид 
iнтерференцiї є нaйбiльш пoширеним, якщo переклaдaч ще не мaє дoстaтньoгo переклaдaцькoгo дoсвiду. 

Лексичнa iнтерференцiя мoви oригiнaлу в переклaдi – це зумoвлене впливoм мoви oригiнaлу вживaння переклaдaчем 
у текстi переклaду невлaстивих для мoви переклaду слiв тa слoвoспoлучень, щo не вiдпoвiдaють нoрмaм мoви-переклaду 
[4, с. 16]. Ще Едуaрд Сепiр кaзaв, щo в лексичних системaх мoв мoжнa спoстерiгaти вiдмiннoстi, oскiльки кoжнa мoвa мaє 
свiй «влaсний крiй», тoбтo влaсну лексичну систему, a кoжен лексичний елемент є її частиною, тoму часто перекладачу 
буває важко підібрати необхідний відповідник з багатьох можливих варіантів [7, с. 28–29].

Зa визнaченням В. I. Кaрaбaнa, грaмaтичнa iнтерференцiя мoви oригiнaлу в переклaдi – це вживaння слoвoфoрм, 
слoвoспoлучень i синтaксичних кoнструкцiй мoви oригiнaлу в переклaдi зa нoрмaми мoви oригiнaлу, a не цiльoвoї мoви, 
aбo вживaння в переклaдi тих слoвoфoрм, слoвoспoлучень i синтaксичних кoнструкцiй, якi властиві мoвi-oригiнaлу [4, 
с. 10]. Важливою для ствoрення aдеквaтнoгo переклaду вчені-лінгвісти вважають дoстaтню oбiзнaнiсть переклaдaчa з 
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грaмaтичними oсoбливoстями мoви-oригiнaлу тa цiльoвoї мoви, зi спoсoбaми переклaду рiзнoмaнiтних мoвних тa 
мoвленнєвих явищ, a для переклaдaчa нaукoвoї лiтерaтури – ще й знaння предметa переклaду, тoбтo предметнoї гaлузi, дo 
якoї нaлежить дaний переклaд [3, с. 16].

Пoдiл склaдних випaдкiв переклaду нa фoнетичнi, лексичнi тa грaмaтичнi явищa є дoсить умoвний, aдже в кoжнiй 
мoвi лексичне знaчення слoвa, слoвoспoлучення aбo вирaзу чaстo визнaчaється йoгo фoнетичнoю фoрмoю, a спoсiб 
передaчi в переклaдi грaмaтичних фoрм i кoнструкцiй часто зaлежить вiд їх лексичнoгo нaпoвнення. Вiдпoвiднo, рiзнi 
види iнтерференцiї є тaкoж взaємoпoв’язaними.

Переклaд як склaдний психoлoгiчного прoцес бaзується насамперед на рoзумiнні переклaдaчa (інтерпретатора) 
як білінгва. Психoлiнгвiстичний пiдхiд дo цьoгo пoняття визнaчaє йoгo як здaтнiсть людини рoзумiти й пoрoджувaти 
мoвлення декiлькoмa (двoмa aбo бiльше) мoвaми [16]. Oскiльки бiлiнгвiзм передбaчaє викoристaння систем рiднoї тa 
нерiднoї мoви, тo в прoцесi двoмoвнoгo переклaду суттєвo зрoстaє знaчущiсть умiнь, якi дoзвoляють видiлити iнфoрмaцiю 
рiзнoї кoмунiкaтивнoї цiннoстi (пiд чaс читaння, aудiювaння) тa вiдтвoрити пoвiдoмлення (текст) залежно вiд структури 
вихiднoгo тексту або ж пoтреби aдресaта (пiд чaс гoвoрiння, письмa) [16].

Прoте який би не був рiвень вoлoдiння переклaдaчем пoдaними вище вмiннями, у мoвi іноземця, у тiй чи iншiй 
мiрi неминучi фoнетичнi, лексичнi aбo ж грaмaтичнi помилки (мовна інтерференція). Психoлiнгвiсти пoяснюють це 
«лiнгвiстичнoю вiднoснiстю» [1].

Видaтний нiмецький етнoлoг Вiльгельм фoн Гумбoльд нa oснoвi рoзумiння свoєрiднoстi мoв тa духoвнoї унiкaльнoстi 
нaрoду висунув гiпoтезу «лiнгвiстичнoї вiднoсності», якa пoширилaся дaлекo зa межi мoвoзнaвствa, здiйснивши вплив i нa 
психoлiнгвiстику, i нa переклaдoзнaвствo. Ця гiпoтезa вкaзує нa те, щo нoсiї рiзних мoв сприймaють реaльнiсть i мислять 
пo-рiзнoму, oскiльки кaтегoрiї i вiдмiннoстi, зaкoдoвaнi в oднiй мoвi, не oбoв’язкoвo присутнi в iншiй. Тoму переклaдaч, 
нa йoгo думку, нaмaгaється вирiшити зaгaлoм мaйже «невирiшувaне» зaвдaння: вiн пoвинен пoвнiстю дoтримувaтись 
oригiнaлу i вoднoчaс звaжaти нa oсoбливoстi свoєї рiднoї культури i мoви. У першoму випaдку текст переклaду втрaтить 
«присмaк» i oсoбливoстi цiльoвoї мoви. У другoму випaдку при переклaдi втрaчaються риси oригiнaлу [1]. 

В тaкoму випaдку oснoвним пoстaє питaння не стoсoвнo суб’єктивнoстi aвтoрa тa iнтерпретaтoрa, a питaння прo 
принципoву мoжливiсть переклaду як тaкoгo, зa умoви oпoсередкoвaнoстi сaмoгo інтерпретатора (переклaдaчa тексту). 
Вона визнaчaється oсoбливoстями йoгo знaнь i дoсвiду, щo мoжуть не вiдпoвiдaти знaнням тa дoсвiду прoдуцентa (aвтoрa 
тексту aбo ж вислoвлювaння) [12]. При цьoму, знaння, щo викoристoвуються в прoцесi переклaду, не oбмежуються лише 
знaннями прo мoву. Дo них нaлежaть тaкoж енциклoпедичнi знaння прo свiт, сoцiaльний кoнтекст, умiння кoгнiтивнo 
oбрoбляти текст тa вiдoбрaжену в ньoму iнфoрмaцiю, a цi мoжливoстi, вмiння тa нaявнiсть тaких знaнь в iнтерпретaтoрa тa 
прoдуцентa прoстo не мoжуть бути iдентичними [1, с. 119]. Oтже, переклaдaцький прoцес передбачає певний, виражений 
більшою або меншою мірою, кoнфлiкт свiтoглядiв, знaнь і дoсвiду aвтoрa та переклaдaчa, щo й зумoвлює неминучiсть 
фoнетичних, лексичних aбo ж грaмaтичних пoмилoк у переклaдi. Як наслідок, мoвa бiлiнгвa при перехoдi нa iншу мoву не 
є вiльнoю вiд iнтерференцiї.

З психoлoгiчнoї тoчки зoру уявлення прo iнтерференцiю, крiм тези прo «лiнгвiстичну вiднoснiсть», ґрунтується 
тaкoж нa oснoвi зaкoну фoрмувaння нaвички. Йoгo суть пoлягaє в тoму, щo людинa, зiткнувшись з нoвим зaвдaнням, 
нaмaгaється викoристaти тi прийoми, якими вoлoдiє. Тaкa ситуaцiя пoяснюється тим, щo вмiння кoристувaтися рiднoю 
мoвoю є сфoрмoвaним, стiйким, дoмiнуючим, a нaвички i вмiння вoлoдiння iншoмoвнoю мoвленнєвoю дiяльнiстю 
перебувaють нa стaдiї стaнoвлення [16]. При взaємoдiї близьких мoвних систем ця залежність прoявляється менше. Чим 
бiльше вiдмiннoстей мiж системaми мoв, тoбтo чим бiльше у кoжнiй з них виявляються влaстивi лише їй фoрми i мoделi, 
тим бiльш aктуaльним є поняття мовної інтерференції.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, психолінгвістична природа явища мовної інтерференції 
базується на гіпотезі «лiнгвiстичнoї вiднoсності», що вказує на відмінності у сприйнятті та мисленні носіїв різних мов та 
неминучість конфлікту світоглядів, знань і поглядів автора вихідного тексту та перекладача, що й призводить до помилок 
у перекладі. Окрім цього, психолінгвістичний механізм інтерференції ґрунтується також на законі формування навички, 
та проявляється в домінуючій ролі уже сформованої навички користування рідною мовою під час перекладу.

 Саме ж явище мовної інтерференції визначають як порушення норм мови перекладу під впливом рідної мови пере-
кладача або ж іншої мови, вивченої раніше. Це явище має складну лінгвістичну природу та поділяється на фонетичний, 
лексичний та граматичний види. Кожен з цих видів має також свої особливості, хоча всі вони є тісно пов’язаними і вза-
ємозумовленими.

У перспективі подальші дослідження явища мовної інтерференції та її видів. Тема є актуальною та відкритою для 
подальшого аналізу психолінгвістичного механізму даного явища. Цікавим видається порівняльний аналіз психолінгвіс-
тичних механізмів різних видів мовної інтерференції.
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СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Стаття присвячена комплексному вивченню проблеми міжкультурної компетентності в контексті загальної 
теорії міжкультурної комунікації. Обґрунтовано основні підходи до визначення змісту понять «компетентність» 
та «компетенція», з’ясовано спільне та відмінне в їх інтерпретації. На основі проведеного аналізу виокремлено 
різноманітні види компетентності, серед яких особлива увага приділяється визначенню міжкультурної компе-
тентності. Цей вид компетентності схарактеризовано як сукупність знань, умінь та навичок, за допомогою яких 
суб’єкт комунікації отримує здатність єфективно взаємодіяти з представниками чужих культур. Встановлено, 
що найбільш успішною стратегією міжкультурної компетентності є інтеграція – збереження власної культурної 
ідентичності поряд з оволодінням культурою інших народів. 

Ключові слова: компетентність, компетенція, міжкультурна компетентність, міжкультурна комунікація, ін-
теграція.

СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В статье рассматривается сущность понятия компетентность и компетенция. На основе данного анализа 

выделяются различные виды компетентности, из которых автор особое внимание уделяет рассмотрению меж-
культурной компетентности. При этом автор на только подробную характеристику этого вида компетентности, 
но и показывает ее социокультурное значение в современном диалоге культур.

Ключевые слова: компетентность и компетенция, межкультурная компетентность, межкультурная ком му-
никация,интеграция.

NOTIONAL AND STRUCTURAL COMPONENTS OF INTERCULTURAL COMPETENCE
The article is devoted to complex study of the problem of intercultural competence in the context of general theory of in-

tercultural communication. The author has substantiated the main approaches in order to defi ne the content of such concepts 
as «competence» and «competency», and has determined common and different features in their interpretation. Based on the 
analysis that was carried out, there have been specifi ed various kinds of competence, among which special attention is given 
to defi ning intercultural competence. This kind of competence is characterized as a combination of knowledge, abilities and 
skills by which the subject of communication obtains an ability to interact effectively with representatives of other cultures. It 
has been determined that the most successful strategy of intercultural competence is integration, that is preservation of native 
cultural identity together with mastering the culture of other nations. 

Intercultural communication is interaction of persons, groups or organizations belonging to different cultures. At this, 
the crucial importance is given to cultural differences, the ability to perceive, understand and consider them properly in the 
process of communication. Since the main task and sense of any communicative process is the desire to be understood by your 
partner that foresees the necessity to transmit one’s own information, knowledge and experience as full as possible and with 
maximum accuracy to the interlocutor. 

The aim of the article is to determine notional and structural determinants of intercultural competence, to specify the termino-
logical meaning of the concepts of «competence» and «competency», to provide theoretical analysis of the technologies of inter-
cultural competence formation and to reveal the factors, ways and means which determine its cognitive and procedural strategies. 

Key words: competence, competency, intercultural competence, intercultural communication, thinking.

Знаменням нашого часу став процес глобалізації, що охопив усі сфери людського життя, зокрема й сферу культури. 
І якщо до недавнього часу історія людства була лише історією окремих країн, народів і культур, то сьогодні вона зримо 
перетворюється в глобальну єдину історію людства: все, що відбувається в житті окремих країн, так чи так відображається 
на специфіці життя в інших точках земної кулі. Сучасні локальні (етнічні) культури при цьому втрачають своєрідність і 
замкнутість, а кордони між ними все більше стираються й зникають.

Очевидним результатом процесу глобалізації стали також широкі можливості спілкування носіїв якої-небудь культу-
ри з представниками інших культур, і ці можливості на разі стали повсякденною реальністю для багатьох країн і народів. 
Ця обставина викликала непересічний інтерес широкого кола науковців до процесу взаємодії та взаємовпливу культур, що 
отримав назву міжкультурної комунікації. 

На сучасному етапі більшість гуманітарних наук виявляють зацікавленість у вивченні тих чи тих аспектів міжкуль-
турної комунікації: культурологія, комунікативістика, соціологія культури, лінгвокультурологія, етнопсихологія тощо. 
Завдяки діяльності вчених у цих галузях науки з’явилися перші видання, присвячені вивченню різноманітних проблем 
взаємодії та взаємовідношення культур. Проте більша частина цих праць була написана лінгвістами, які весь процес між-
культурної комунікації зводять переважно до мовного спілкування, що саме по собі істотно скорочує реальне поле між-
культурної комунікації, залишаючи поза увагою її культурно-антропологічний вектор, що, як показує практика, є не менш 
важливим, ніж лінгвістичний. Річ у тім, що в контексті взаємодії культур велика кількість людей беруть участь сьогодні 
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в діяльності міжнародних політичних, економічних і професійних організацій, міжнародних форумів і конференцій, пра-
цюють у багатонаціональних компаніях, українські студенти навчаються за кордоном, а українські туристи подорожують 
по всьому світові. Як показує досвід, із метою ефективної підтримки цих різноманітних і багаторівневих контактів та 
форм спілкування, необхідні не лише знання відповідної мови, але й знання норм, правил, традицій, звичаїв іншої куль-
тури тощо. Кожен учасник міжнародних контактів швидко усвідомлює, що самого знання іноземної мови виявляється 
недостатньо для повноцінного міжкультурного взаєморозуміння, що необхідне для опанування всім комплексом форм 
поведінки, психології, культури, історії країни, де мешкають ваші партнери по спілкуванню. Нарешті, назріває потреба 
в розробці механізму самого процесу спілкування, аби спрогнозувати можливості неправильного розуміння партнерів і 
запобігти небажаній ситуації.

Мета статті полягає у визначенні понятійних та структурних детермінант міжкультурної компетентності, уточненні тер-
мінологічного значення понять «компетентність» та «компетенція», теоретичному аналізі технологій формування міжкуль-
турної компетентності та виявленні чинників, способів і прийомів, що обумовлюють її когнітивні та процесуальні стратегії. 

Проблематика статті координується з науковим напрямом роботи кафедри української мови Мелітопольського дер-
жавного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького «Знакові величини у формуванні лінгвального образу 
світу українців». 

Як правило, міжкультурною комунікацією називається взаємодія індивідів, груп чи організацій, що належать до різ-
них культур. Вирішального значення при цьому набуває наявність культурних відмінностей, здатність усвідомити, зрозу-
міти й адекватно їх урахувати в процесі комунікації. Адже головною метою і сенсом всякого комунікативного процесу є 
бажання бути зрозумілим для свого партнера, що передбачає необхідність у повному обсязі та з максимальною точністю 
донести свою інформацію, знання й досвід до співрозмовника. А це означає, що ефективність спілкування прямо пропо-
рційна рівневі взаєморозуміння між комунікантами. Проте для досягнення взаєморозуміння необхідна певна сукупність 
знань, умінь та навичок, спільних для всіх комунікантів, яка в теорії міжкультурної комунікації отримала назву міжкуль-
турної компетентності. 

Зауважимо, що, на відміну від процесу міжкультурної комунікації, питання міжкультурної компетентності до тепе-
рішнього часу не стали предметом спеціальних досліджень, а проблема міжкультурної компетентності розглядалася лише 
побічно, без поглибленого теоретичного аналізу технологій її формування. Усвідомлення означеної проблеми, а також 
потреба в науковому обґрунтуванні й розробленні стратегії формування міжкультурної компетентності вимагають пере-
дусім з’ясування понятійного змісту терміна «компетентність».

Етимологічно термін «компетентність» утворений від слова «компетентний» (competentis), що латинською мовою до-
слівно означає «належний», «здатний» і найчастіше має такі значення: 1) досвідчений у певній галузі, якомусь питанні; 
2) повноважний, повноправний у розв’язанні якоїсь справи [словник інш. слів, с. 345]. Крім того, в латинській мові також 
існує споріднене поняття «компетенція» (competentia, від competо – взаємно прагну; відповідаю, підходжу) – коло повно-
важень якої-небудь організації, установи або особи; коло питань, в яких дана особа має певні повноваження, знання, до-
свід [словник інш. слів, с. 345].

Зрозуміло, що етимологічна близкість термінів «компетенція» і «компетентність» закономірно спричинила проблему 
їх інтерпретації. В одних випадках значення цих термінів розмежовується: «компетенція» і «компетентність» тлумачаться 
як самостійні поняття, що виражають: перший – повноваження, права, а другий – характеристику носія цих повноважень; 
у інших випадках компетентність розглядають як реалізацію компетенції, або навіть як поняття, тотожні за значенням.

Нині питаннями професійної компетентності та її різновидів займається нова наука – акмеологія, що вивчає компе-
тентність у системі, виокремлюючи в ній підсистеми професіоналізму діяльності, нормативної регуляції діяльності і пове-
дінки тощо. Один із теоретиків акмеологічного підходу А. О. Деркач виокремлює в структурі професіоналізму «гармоній-
не поєднання високої професійної компетентності й професіональних умінь та навичок на рівні професійної майстерності, 
а також акмеологічних інваріантів професіоналізму, що виступають у якості спеціальних базисних умінь» [4, с. 253]. 

Спираючись на сказане вище, дослідник визначає професійну компетентність як «головний когнітивний компонент 
підсистеми професіоналізму діяльності, сферу професійного ведення, постійно поповнювану систему знань, що дозволяє 
здійснювати професійну діяльність із високою продуктивністю» [4, с. 253]. 

Прикметно, що в соціології компетентність розглядається так само, тобто як атрибут професіоналізму. В соціологіч-
ному аспекті нерідко користуються визначенням компетентності як досконалого знання своєї справи, суті виконуваної 
роботи, можливих способів і засобів досягнення намічених шляхів. Так, наприклад, зміст професійної компетентності 
В. О. Сластьонін тлумачить як теоретичну й практичну готовність індивіда до певного виду діяльності. Теоретична готов-
ність виявляється в сукупності здатностей мислити й аналізувати, а практична готовність виражається у зовнішніх (пред-
метних) уміннях, до яких автор відносить організаторські й комунікативні вміння [7, с. 263].

Таке розуміння компетентності доводить, що аналізоване поняття є складним соціокультурним явищем. На думку 
А. К. Маркової, основними видами компетентності є: спеціальна (переважно професійна), соціальна, особистісна та інди-
відуальна [5, с. 107–111]. Соціальна компетентність має достатньо складну структуру, що об’єднує в собі лінгвістичний, 
інформаційний, соціокультурний та інші компоненти. Із цих основних складників соціальної компетенції для формування 
міжкультурної компетенції, на нашу думку, визначальне значення має соціокультурний компонент, що в практиці кому-
нікації виступає як соціокультурна компетентність.

Соціокультурну компетентність слід розуміти як готовність і здатність партнерів по комунікації, до ведення діалогу на 
основі знання власної культури і культури партнера. Вона передбачає вміння орієнтуватися в часі й просторі, розуміння 
соціального статусу партнера, вміння використовувати розмаїття мовних норм (формального й неформального стилів, 
жаргону, професійної лексики тощо), знання міжкультурних відмінностей поведінкових ритуалів. Відтак соціокультурна 
компетентність набуває таких змістових компонентів: 

–  знання знаків і вміння користуватися знаковими системами відповідного соціокультурного ареалу; 
– знання й уміння користуватися невербальними засобами комунікації, упізнаваними та зрозумілими у цьому соціо-

культурному середовищі;
– знання способів зв’язку й уміння користуватися каналами зв’язку, вміння аргументувати й розуміти зміст дій і вчин-

ків своїх партнерів по спілкуванню.
Стан оволодіння цими знаннями й уміннями визначає рівень комунікативної компетентності індивіда та форму взаємо-

дії з партнерами по комунікації. Відповідно відсутність компетентних знань як про свою, так і чужу культуру є джерелом 
конфліктів, криз, нерозуміння чи недорозуміння партнерів по комунікації. Тому важливим складником соціокультурної 
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компетентності є міжкультурна компетентність. Звичайно, що в соціологічному аспекті компетентність характеризується 
лише прагматично, оскільки пов’язана з ефективним розв’язанням якихось життєвих завдань. Спираючись на сказане 
вище, компетентність слід розглядати як синонім поняття «засіб», тобто як знаряддя розв’язання завдань спілкування.

У вітчизняній психології термін «компетенція» збагачений характеристикою передбачуваності: сюди входять не лише 
сукупність знань, характерних для розв’язання якого-небудь питання, але й знання можливих наслідків конкретного спо-
собу дій [3, с. 115]. При такому підході компетентність розглядається також як атрибут спілкування, а саме спілкування 
уявляємо як суб’єкт-об’єктне або суб’єкт-суб’єктне, причому суб’єкт-суб’єктний спосіб спілкування визнається як компе-
тентний. У цілому поняття компетентності в психологічних джерелах пов’язують із високим рівнем розвитку якої-небудь 
навички в індивіда, здатності до розв’язання завдань або здійснення діяльності, що знаходить свій вияв у ефективності, 
швидкості, точності їх виконання. При цьому носієм компетентності може бути як індивідуальний, так і груповий суб’єкт, 
а сама компетентність повинна оцінюватися за процесуальними й результативними показниками. 

У зарубіжній літературі підхід до компетентності дещо інший. Тут термін «соціальна компетентність» є давно уста-
леним, особливо в галузі соціально-психологічних досліджень. Поняття «компетентність» там широко використовується 
при вивченні питань, пов’язаних із соціальною здатністю особистості, всановленням рівнів соціальної компетентності, 
виявленням її компонентів тощо [6, с. 57].

Так, наприклад, англійські дослідники в структурі компетентності виокремлюють три рівні: 1) інтегративну компе-
тентність – здатність до інтеграції знань, умінь і навичок та їх використання в практичній життєдіяльності; 2) психоло-
гічну компетентність – розвинену систему емоцій, здатну забезпечити адекватне сприйняття довкілля та практичну по-
ведінку людей; 3) компетентність у конкретних сферах діяльності, що виражається в умінні працювати з людьми, долати 
невизначеність, реалізовувати намічені плани тощо.

Відомий британський психолог Дж. Равен розробив концепцію компетентності на основі визначальної ролі ціннісно-
мотиваційної сфери особистості [6, с. 176]. На думку вченого, компетентність – це специфічна здатність, необхідна для 
виконання конкретної дії в конкретній предметній галузі, що містить вузькоспеціальні знання, особливого роду навички, 
способи мислення, а також усвідомлення відповідальності за свої дії. Згідно з цим тлумаченням, бути компетентним – 
означає мати набір специфічних компетентностей різного рівня. На фундаментальному рівні знаходяться всі специфічні 
вміння і здатності, необхідні для виконання певної дії, а на вищому – компетентності для організації діяльності будь-якого 
виду: ініціатива, організаторські здібності, комунікативність, здатності до рефлексії тощо. При цьому всі компетентності 
Дж. Равен поділяє на три групи: когнітивні, афективні й гольові. Тому феномен компетентності визначається як багато-
компонентний і системний, оскільки всі компоненти наділені властивостями взаємозалежності та взаємозамінності. 

Дж. Равен також стверджує, що формування компетентності являє собою не стільки створення сприятливих внутріш-
ніх і зовнішніх умов діяльності, скільки виховання компетентного професіонала як особистості. Знання, уміння й навички, 
що складають виконавчий бік будь-якої професійної діяльності, успішно формуються й реалізуються тільки при особис-
тісному сприйнятті й усвідомленні суспільного значення відповідних цілей і завдань, що визначає формування високої 
відповідальності, ініціативи, готовності до творчості. 

Привертає увагу в концепції Дж. Равена думка про необхідність урахування інтересів, цілей, пріоритетів кожного 
індивіда при оцінюванні його компетентності у певній галузі діяльності. Дослідник відзначає, що компоненти компе-
тентності виявляються і розвиваються лише в умовах цікавої для людини діяльності, і тому він називає компетентності 
«мотивованими здібностями». 

Як бачимо, аналіз літератури з проблем компетентності виявляє неоднозначність, поліструктурність і багатокомпо-
нентність понять «компетенція» і «компетентність». У той же час можна стверджувати, що: 

– компетенція і компетентність перебувають у тісному зв’язку, оскільки взаємно доповнюють одне одного;
– компетентність є похідною від компетенції, але має певну специфіку, оскільки характеризує окремого суб’єкта як 

носія компетенції; 
– ступінь розвиненості особистісних характеристик суб’єкта компетенції визначає рівень його компетентності;
– кількість та якість професійних і спеціальних знань суб’єкта виступають передумовою ефективної реалізації його 

компетентності.
Ці спостереження дозволяють зробити висновок, що поняття «компетенція» виражає зміст того чи того виду діяль-

ності, а поняття «компетентність» – сукупність якостей особистості, необхідних для реалізації цього змісту. Як переко-
нуємося, основною передумовою для розмежування понять «компетенція» і «компетентність» слід вважати суб’єктивний 
і об’єктивний чинники, що визначають якість діяльності індивіда. Об’єктивний чинник визначає компетенцію індивіда, 
оскільки встановлює сферу його діяльності, права й обов’язки, закріплені в законах, указах, положеннях та інструкціях. 
Суб’єктивний чинник є основним для компетентності індивіда, оскільки визначає його здатності для здійснення відповід-
ної діяльності. Він передбачає наявність якостей, знань, умінь, можливостей і здібностей індивіда щодо виконання необ-
хідних дій. Слід додати, що ми розглядаємо компетентність як сукупність знань, умінь і навичок, що дозволяють суб’єкту 
ефективно розв’язувати проблеми та виконувати необхідні дії в будь-якій галузі життєдіяльності, а компетенцію – як 
сукупність об’єктивних умов, що визначають можливості й межі реалізації компетентності індивіда.

Загалом можна стверджувати, що загальний рівень компетентності індивіда складається із сукупності окремих кон-
кретних компетентностей, що відповідають його стосункам із навколишнім світом. Серед усього розмаїття компетент-
ностей індивіда слід виокремити міжкультурну компетентність, що формується в результаті процесу міжкультурної 
комунікації, породжуваного інтенсивною взаємодією культур, процесами глобалізації. У цілому процес міжкультурної 
комунікації являє собою взаємодію індивідів, які є носіями різних культур, з притаманними кожному із них мовою, мо-
делями поведінки, ціннісними настановами, звичаями й традиціями. При цій взаємодії поведінка індивіда зумовлена його 
приналежністю до певної соціокультурної й мовної спільноти. У процесі комунікації кожен учасник виступає одночасно 
і як окремий індивід, і як член певної соціокультурної групи, і як представник певної культурної спільноти, і як пред-
ставник усього людства. Це дає можливість говорити, що в його свідомості одночасно містяться й індивідуальні, й соціо-
культурні, й національні, й універсальні знання. В сукупності ці знання складають зміст міжкультурної компетентності 
індивіда. Вони різноманітні за своїм характером і поєднують, окрім мовних знань, загальні й конкретні знання про ситу-
ації спілкування, знання соціальних і культурних норм, знання про партнерів по комунікації тощо. Усвідомлено чи не-
усвідомлено партнери по комунікації реалізують ці знання при взаємодії один з одним. 

Міжкультурна компетентність у західній культурній антропології розглядається у двох аспектах: 1) як здатність сфор-
мувати в собі чужу культурну ідентичність, що передбачає знання мови, цінностей, норм, стандартів поведінки іншої 
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комунікативної спільноти. За такого підходу засвоєння максимального обсягу інформації та адекватного знання іншої 
культури є основною метою процесу комунікації. Це завдання може бути поставлене для досягнення акультурації, навіть 
до повної відмови від рідної культурної приналежності; 2) як здатність досягати успіху при контактах із представниками 
іншої культурної спільноти навіть при недостатньому знанні основних елементів культури своїх партнерів. Саме з цим 
варіантом міжкультурної компетентності доводиться найчастіше стикатися в практиці комунікації. 

У вітчизняній комунікативістиці міжкультурна компетентність визначається як здатність членів якоїсь культурної 
спільноти досягати розуміння в процесі взаємодії з представниками іншої культури, спираючись на використання ком-
пенсаторних стратегій з метою запобігання конфліктів «свого» і «чужого» та створювати в процесі взаємодії нову між-
культурну комунікативну спільноту [2, с. 145].

У цілому, погоджуючись із цим визначенням міжкультурної компетентності, хотілося б зробити деякі уточнення. На 
нашу думку, поняття «міжкультурна компетентність» пов’язане передусім із обсягом та якістю інформації про явища й 
цінності іншої культури. І чим активніше використовує людина ці знання, тим вище оцінюється рівень її міжкультурної 
компетентності. У той же час у процесі міжкультурної комунікації партнери переслідують певну мету, для досягнення 
якої використовують різні прийоми та способи, що дозволяють їм реалізувати свій задум. У сукупності ці знання й при-
йоми утворюють основу міжкультурної компетентності, головними ознаками якої є: 

– відкритість до пізнання чужої культури і сприйняття психологічних, соціальних та інших міжкультурних відмінностей;
– психологічне налаштування на кооперацію з представниками іншої культури;
– уміння розмежовувати колективне й індивідуальне в комунікативній поведінці представників інших культур;
– здатність до подолання соціальних, етнічних і культурних стереотипів;
– володіння низкою комунікативних засобів і доречне їх використання залежно від ситуації спілкування;
– дотримання етикетних норм у процесі комунікації.
Спираючись на вказані вище ознаки, вважаємо, що міжкультурна компетентність – це сукупність знань, навичок та 

вмінь, за допомогою яких індивід може успішно спілкуватися з партнерами (представниками інших культур) як на буден-
ному, так і на професійному рівнях. На основі такого розуміння міжкультурної компетентності її зміст можна розділити 
на три групи елементів – афективні, когнітивні й процесуальні.

До афективних елементів належать емпатія й толерантність, що не обмежуються лише довірливим ставленням до 
іншої культури. Вони утворюють психологічну основу для ефективної міжкультурної взаємодії.

До групи когнітивних елементів належать культурно-специфічні знання, що створюють передумови для адекватного 
тлумачення комунікативної поведінки представників іншої культури, формують фундамент для уникнення непорозумінь 
і складають основу для зміни власної комунікативної поведінки в інтерактивному процесі.

Процесуальні елементи міжкультурної компетентності являють собою стратегії, що конкретно застосовуються в си-
туаціях міжкультурних контактів. Розрізняють стратегії, спрямовані на успішне протікання такої взаємодії, спонукання 
до мовленнєвих дій, пошук спільних культурних елементів, готовність до розуміння і вияв сигналів непорозуміння, ви-
користання досвіду, набутого при попередніх контактах тощо, а також стратегії, спрямовані на поповнення знань про 
культурну своєрідність партнера. 

Аналізуючи наукові пошуки щодо об’єкта, який є для нас дуже цікавим, можна стверджувати, що міжкультурна ком-
петентність передбачає обов’язкову наявність широкого кола соціокультурних знань, що забезпечують позитивне став-
лення до мови та культури інших народів, усвідомлення цінностей своєї й іншої культури, схожості та відмінностей між 
ними, а також здатність учасників ефективно залучатися до діалогу культур.

На нашу думку, формування навичок компетентної міжкультурної комунікації вимагає від її учасників розуміння 
того, що, коли, і як кожен із них може й повинен сказати або зробити. Для успішної реалізації цих настанов їм необхідні: 
соціокультурні (контекстні) знання, комунікативні навички й уміння, а також мовні знання. На практиці це означає, що 
суб’єкт комунікації повинен уміти:

– ефективно формувати свою комунікативну стратегію;
– ефективно користуватися розмаїттям тактичних прийомів комунікації;
– ефективно реалізовувати себе як учасник комунікативного процесу.
При цьому слід зазначити, що найважливішим складником мовної компетентності є мовленнєва грамотність. Річ у тім, 

що неграмотно побудоване мовлення, помилки у вимові створюють враження низької культури суб’єкта і викликають сум-
ніви у партнера щодо його компетентності. І навпаки, яскравість і точність мовлення, дотепність, використання прислів’їв 
і приказок, крилатих літературних висловів забезпечує суб’єкту комунікації більш високий рівень компетентності. 

Проведене дослідження дало змогу дійти таких висновків. По-перше, у своїй сукупності вказані види знань дозволяють до-
сягти взаєморозуміння в комунікації; по-друге, формують здатність «читати» партнера, поводити себе грамотно у вербальному 
й невербальному спілкуванні й відтак робити міжкультурну комунікацію ефективною й успішною. При цьому міжкультурну 
комунікацію можна вважати такою лише тоді, коли її учасники досягають поставлених цілей (завдань). Практика міжкультур-
ної взаємодії показує, що люди не завжди можуть досягти взаєморозуміння. Це відбувається не тільки внаслідок принципових 
розходжень і несумісності їх інтересів, але і внаслідок розбіжностей культурних традицій, звичок, норм поведінки, притаман-
них тій чи тій культурі. Через це партнери також не можуть адекватно сприймати інформацію один від одного, і тому у них 
виникають взаємні непорозуміння, що свідчать про їх неналежну комунікативну компетентність. Це ще раз переконує в тому, 
що комунікативна компетентність індивіда не є вродженою, їй слід навчатися, цілеспрямовано формувати й розвивати. 

Власне процес оволодіння міжкультурною компетентністю ставить за мету керувати процесом взаємодії, адекватно 
інтерпретувати його, набувати нових культурних знань із контексту конкретної міжкультурної взаємодії, тобто опанову-
вати іншу культуру під час комунікативних процесів. Відповідно до цієї мети індивід повинен мати комплекс здатностей 
до міжкультурної комунікаціїї:

– адекватно сприймати й інтерпретувати різні культурні цінності;
– усвідомлено долати межі, що розділяють культури, і бачити в чужих культурах не лише відмінності, але й спільні риси;
– розглядати різноманітні культурні явища й представників інших культур із позицій емпатії;
– співвідносити наявні етнокультурні стереотипи з власним досвідом і робити адекватні висновки;
– уміти переглядати і змінювати свої погляди на чужу культуру відповідно до розширення навичок і досвіду міжкуль-

турного спілкування;
– змінювати самооцінку в результаті опанування чужою культурою й уміння відмовлятися від необґрунтованих сте-

реотипів, упереджень або забобонів;
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– збагачуватися новими знаннями чужої культури для більш глибокого пізнання своєї;
– систематизовувати факти культурного життя;
– синтезувати й узагальнювати власний досвід у міжкультурному діалозі.
Загалом світовий досвід показує, що найбільш успішною стратегією досягнення міжкультурної компетентності є ін-

теграція – збереження власної культурної ідентичності поряд з оволодінням культурою інших народів. На початковій 
стадії слід виховувати готовність до визнання відмінностей між людьми, яка пізніше повинна розвинутися в здатність до 
міжкультурного розуміння й діалогу. Для цього ті, які навчаються, повинні вміти сприймати мультикультурну сумісність 
як необхідну умову життя. 

Література:
1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: учебное пособие / Елена Сергеевна Абрамова – М. : Академический Проект; Ека-

теринбург : Делова книга, 2000. – 624 с. 
2. Анисимова В. Изучение русского языка: путь к компетентности / В. Анисимова // Народное образование. – 2004. – № 1. – С. 145–150.
3. Бодалев А. А. Психология личности / Алексей Александрович Бодалев. – М. : Издательство Московского университета, 

1988. – 188 с.
4. Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала / Анатолий Алексеевич Деркач. – М. : Моск. психол-со-

циальн. ин-т; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 752 с.
5. Маркова А. К. Психология профессионализма / Аэлита Капитоновна Маркова. – М. : Знание, 1996. – 312 с.
6. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Дж. Равен ; Пер. с англ. – М. : 

«Когито-Центр», 2002. – 321 с.
7. Сластенин В. А. Введение в педагогическую аксиологию: учеб. пособие для студ. пед.учеб. заведений / Виталий Алексан-

дрович Сластенин – М. : Издательский центр «Академия», 2003.– 192 с.
8. Словник іншомовних слів / [за ред. чл.-кор. АН УРСР О.С. Мельничука]. – К. : Головна редакція УРЕ, 1977. – 775 с. 

УДК 371. 134 
Л. В. Волкова, 
Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

У статті аналізується зміст полікультурної освіти, визначається її основна мета та функції, доводиться ак-
туальність формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців як необхідної передумови мирного спі-
віснування й продуктивного співробітництва людей різних культур.

Ключові слова: полікультурна компетентність; міжкультурне спілкування; сучасний фахівець; іншомовна осві-
та; міжкультурні зв’язки.

АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

В статье анализируется содержание поликультурного образования, определяются основные цели и функции, 
доказывается актуальность поликультурной компетентности как необходимого элемента профессиональной под-
готовки студентов.

Ключевые слова: поликультурная компетенция; межкультурное общение; современный специалист; профессио-
нальная підготовка; межкультурные связи.

THE ACTUALITY OF FORMING MULTICULTURAL COMPETENCE IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL 
TRAINING

The content of the multicultural education and its main goals and functions are analyzed and refl ected in the article. The 
topicality of the modern specialist’s multicultural competence as the most important element of the youth’s professional edu-
cation is also examined and considered in the article. 

Professional competence is an integral formation of the person. Multicultural competence is one of its components. After 
all, the modern specialists must understand that they have both national values   and planetary mentality. It is a new view of 
the world and its problems, possible solutions, the struggle for human survival, environment protection, the way to peace and 
cooperation, rejection of old stereotypes and norms.

The introduction of multicultural education in the training process will enable students to live in intercultural society. 
Formation of multicultural competence of students will support their general and professional culture; will provide an op-
portunity to get knowledge and skills which help to interact with people of different cultural groups; help to develop personal 
qualities and values.

Key words: multicultural/polycultural competence; multiethnic communication; modern specialist; professional training; 
multicultural relations. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розуміння полікультурної картини світу, виховання принципів толерант-
ності закладаються системою глобальної освіти, заснованої на постулатах відкритого суспільства. Головними цінностями 
глобальної освіти є виховання юного покоління у дусі толерантності, прищеплення йому культури миру, свідомості того, 
що прагнення до етнічної ідентичності має розглядатися як джерело загального духовного багатства, а не загрози наці-
ональним цінностям та існуванню окремих народів. Серед численних проблем, які ставить перед нами майбутнє, освіта 
є необхідною умовою для того, щоб дати людству можливість просуватися вперед до ідеалів миру, свободи і соціальної 
справедливості.

Проблема підготовки фахівців нової генерації в контексті гуманізації і демократизації освіти в Україні постає сьогодні 
особливо гостро й пов’язана з тенденціями розвитку світового співтовариства. Поступове перетворення України в більш 
відкрите суспільство стало стимулювати широкий розвиток міжнародного співтовариства. Це, в свою чергу, висуває осо-
бливі вимоги до підготовки фахівця, пов’язуючи його імідж з професіоналом інноваційного типу.

Важливою передумовою полікультурної освіти в Україні є становлення і розвиток громадянського демократичного 
суспільства, для якого є непритаманними шовінізм, расизм, етнічний егоїзм, і водночас відкритого у ставлення до інших 
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країн, народів і культур, яке пропагує виховання у дусі миру і взаєморозуміння. Соціально-політичною детермінантою 
функціонування полікультурної освіти останнім часом стає інтенсивний розвиток інтеграційних процесів як важливої 
складової трансформації сучасного світу, а також прагнення України й інших країн інтегруватися в світовий і європей-
ський соціально-культурний і освітній простір, зберігши при цьому національну своєрідність. 

Метою статті є визначення сутнісних ознак полікультурної компетентності в контексті професійної освіти в Україні, 
її дефініцій, моделей, функцій; розгляд її філософського, теоретико-практичного аспектів; розкриття сутності та механіз-
мів функціонування світових моделей полікультурної освіти.

Очевидно, що професійна компетентність являє собою інтегральне утворення особистості, одним із компонентів якого 
ми розглядаємо полікультурний. Адже, сучасний фахівець повинен одночасно усвідомлювати себе носієм національних 
цінностей і мати планетарне мислення. За своєю природою – це новий погляд на світ, його проблеми, можливі шля-
хи їх вирішення, боротьба за виживання людства, збереження навколишнього середовища, шлях до миру й співпраці, 
відмова від застарілих стереотипів і норм, від усіх видів егоїзму. Це мислення, спрямоване на усвідомлення цілісного, 
взаємопов`язаного та взаємозумовленого світу.

Філософський сенс феномена полікультурної компетентності розкривається у працях М. Бахтіна, В. Біблєра, І Васю-
тенкової, О. Яркової та інших. Вчені відносять його до таких основоположних категорій філософії культури як «культур-
ний монізм» і «культурний плюралізм». Ці категорії відображають два фундаментальні аспекти буття культури – його 
єдність і різноманіття. Осмислення світу культури, як єдиного і водночас багатомірного – складне завдання. Для його 
вирішення необхідний особливий, діалогічний спосіб мислення. Крім того, якщо розглядати полікультурну освіту як 
сферу соціального життя людей, з одного боку, і як процес розвитку людини – з іншого, то абсолютно очевидним стає 
взаємозв’язок і взаємообумовленість освіти і культури. У цьому руслі освіта розглядається як підсистема культури, спря-
мована на формування особистості, готової успішно діяти в умовах існуючої культури; як спосіб залучення юного поко-
ління до цінностей, що характеризують культуру певного суспільства; як механізм культурного розвитку і руху вперед. 
Саме таке розуміння сутності освітнього процесу обумовлює актуалізацію культурологічного підходу. 

Теоретичною основою полікультурної освіти вважається комунікативна концепція культури М.Бахтіна, що розкрив 
домінуючу роль міжособистісного діалогу культур в розвитку суспільної свідомості, духовного світу. Тому багатьма до-
слідниками полікультурність розглядається через призму цієї концепції.

Поряд з цим науковці визначають основні функції полікультурної освіти: філософсько-культурологічну, спрямовану 
на формування етнічної самосвідомості особистості як складової частини планетарної свідомості; етико-гуманістичну, 
що враховує ідеї полікультурності суспільства і етики міжнаціонального спілкування, відображає з позицій гуманізму 
в змісті освіти і способах навчальної діяльності культурний досвід людства в його конкретних етнонаціональних фор-
мах; гуманітарно-гностичну, спрямовану на формування активного пізнавального інтересу до рідної і зарубіжної культур; 
рефлексивно-виховну, орієнтовану на сприйняття і усвідомлення важливості культурного різноманіття для розвитку осо-
бистості й прогресу цивілізації, становлення етичних уявлень і оцінок, пов’язаних з культурним плюралізмом, створення 
умов для перетворення їх в стійкі переконання і навички конструктивної гуманної поведінки; особистісно-розвивальну, в 
процесі якої прокидається і розвивається інтерес людини до себе, системи потреб, інтересів, установок, спрямованих на 
усвідомлення себе як особистості, суб’єкта етносу, громадянина держави, громадянина світу [2].

У дослідженні Ж.Шайгозової розкрито вимоги до змісту полікультурної освіти: відображення в навчальному матеріа-
лі гуманістичних ідей; інформація про самобутні унікальні риси в культурах народів країни і світу; розкриття в культурах 
різних народів спільних елементів, традицій, що дозволяють жити в мирі і злагоді; залучення молоді до світової культури, 
розуміння взаємозалежності країн і народів в сучасних умовах з урахуванням процесу глобалізації.

Необхідність формування в майбутніх фахівців полікультурної компетентності пов’язана з тим, що все більш на-
гальною постає проблема мирного співіснування й продуктивного співробітництва людей різних націй, віросповідань, 
прибічників різних стилів життя, представників різних культур, – тобто проблема діалогу культур. Тенденції розвитку 
світового співтовариства свідчать про те, що в глобальному масштабі єдиним шляхом до прогресу людства є інтеграція 
на рівні виробництва, споживання, формування національної самосвідомості, розвитку міжкультурних зв’язків. «Багато 
людей сприймають культуру ідентичності у мультиполярному просторі не як дещо гарантоване, а як суперечливе і про-
цесуальне. Водночас сприймання розбіжностей між культурами веде до необхідності міжкультурного діалогу» [5; 67].

Діалог культур поступово стає визначальним у різних сферах нашого життя. Однак найбільш важливим він є для фор-
мування пріоритетів розвитку сучасної освіти. З одного боку, це формування в суб’єктів навчання толерантності по від-
ношенню до інших людей, їхніх традицій, звичок, національних цінностей тощо; з іншого – гуманітаризація освіти. Саме 
тому такою важливою є необхідність формування у молодого покоління готовності до життя в умовах полікультурного 
простору. Така готовність формується через всі предмети, що викладають у вищій школі, а особливо через опанування 
іноземними мовами. 

«Сучасна концепція іншомовної освіти базується на інтегрованому навчанні мові та культурі країни, мова яких ви-
вчається, на діалозі рідної та іноземної культур. Мета такої освіти навчання мови – через культуру, культури – через мову, 
формування homo moralis: людини із совістю, що розрізняє добро і зло, має високі, стійкі моральні орієнтири, якими 
керується у своїй діяльності» [6; 17].

 На наш погляд, необхідними ознаками сформованості полікультурної компетентності майбутніх фахівців є:
 – сформоване світосприйняття студентів;
 – усвідомлення себе носіями національних цінностей;
 – розуміння взаємозалежності між собою та всіма людьми;
 – розвинута комунікативна культура студентів, а саме: знання етики дискусійного спілкування й взаємодії з людьми, 

які дотримуються інших поглядів, віросповідань, з представниками інших культур;
 – загальнопланетарний образ мислення; 
 – толерантність, повага до мови, релігії, культури різних націй.
На нашу думку, до практичних завдань навчання іноземним мовам з метою формування полікультурної компетент-

ності студентів можна віднести, насамперед, такі:
 – формування уявлень про культуру усного та писемного спілкування мовою, яка вивчається;
 – формування знань про лінгвістичну та лінгвокраїнознавчу варіативність іноземної мови з метою здійснення офіцій-

ного й неофіційного спілкування;
 – навчання дотриманню правил формальної й неформальної мовленнєвої поведінки іноземною мовою;
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 – формування понять про еквівалентну і безеквівалентну лексику;
 – формування та розвиток умінь використання іноземної мови як інструменту міжкультурного спілкування;
 – навчання вмінню адекватно описувати свою культуру іноземною мовою;
 – навчання стратегіям самонавчання на основі використання дистанційних засобів навчання іноземних мов (включа-

ючи спілкування з представниками інших культур через систему Інтернет). 
Отже, під час вивчення іноземних мов у майбутніх фахівців необхідно формувати крім мовної та мовленнєвої компе-

тенцій, також й інтеркультурну компетенцію, тобто вміння взаємодіяти у визначеному ситуативному контексті засобами 
іноземної мови з орієнтацією своєї мовленнєвої поведінки на іноземного адресата із врахуванням соціокультурних осо-
бливостей країни, мова якої вивчається. 

У світовій практиці існують різні моделі полікультурної освіти, в яких враховані вимоги до змісту й організації навчаль-
но-виховного процесу в умовах полікультурності. Найвідомішими є: дидактична, яка ґрунтується на припущенні про те, що 
розуміння культури приходить із знаннями історії, традицій і звичаїв, необхідними для ефективної взаємодії з її представ-
никами; експериментальна, основа якої – переконання, що найбільше знань люди беруть із власного досвіду, наприклад, 
з особливого роду активності і рольових ігор-симуляцій, які створюються для того, щоб виявити проблемні ситуації при 
підготовці або в процесі міжкультурної взаємодії; культурно-специфічна, що дозволяє студентам зрозуміти принципи вза-
ємодії з представниками конкретної культури, або специфіку цієї культури; загальнокультурна: приводить до усвідомлення 
того, що існують психологічні явища (негативні стереотипи, упередження і т.п.), які заважають гармонійним міжетнічним 
відносинам; когнітивна (робить акцент на отриманні учнями інформації про культури і міжкультурні відмінності); емоцій-
на, орієнтована на трансформацію установок, пов’язаних з міжкультурною взаємодією, відчуттями людей по відношенню 
до «інших» (від упередженості до толерантності або навіть до активної діяльності, спрямованої на розвиток близьких вза-
ємостосунків); поведінкова, покликана формувати вміння і навички, що підвищують ефективність спілкування.

Висновки. Впровадження полікультурної освіти у процес підготовки фахівців надасть можливість сформувати у них 
уміння жити в умовах інтеркультурності. Формування полікультурної компетентності студентів сприятиме розширенню 
загальної та професійної культури; надасть можливість набути знань, умінь та навичок, необхідних для взаємодії з людь-
ми, які належать до різних культурних груп; сприятиме розвитку особистісних якостей та ціннісних орієнтацій, які при-
таманні людині, що живе в умовах культурного розмаїття.
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СЕМАНТИЧНІ ПОЛЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФАХОВОЇ МОВИ ЕКОЛОГІЯ: ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

У статті розглядається новий ракурс опрацювання концептів фахової мови «екологія» на засадах корпусної 
лінгвістики, що дає змогу змоделювати принципи концептуалізації понять в галузі екології, які сьогодні динамічно 
з’являються і актуалізувати їх в фаховій мовній семантиці для забезпечення розуміння в процесі мовної комунікації. 
Увага зосереджується на уточненні поняття «екоконцепт», що є системою когнітивних знань, понять екології, яка 
актуалізується лексико-семантичним полем екології, в якому на основі корпусної лінгвістики виділяється ядро та 
приядерна зона (периферія).

Ключові слова: фреймова семантика, корпусна лінгвістика, семантичне поле, екоконцепт, ядерні та перифе-
рійні терміни.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ТЕРМИНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА ЕКОЛОГИЯ: ФРЕЙМО-
ВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В статье рассматривается новый ракурс обработки концептов профессионального языка «экология» на основе 
корпусной лингвистики, что позволяет смоделировать принципы концептуализации понятий в области экологии, ко-
торые сегодня динамично появляются и актуализировать их в профессиональной языковой семантике для обеспечения 
понимания в процессе речевой коммуникации. Внимание сосредотачивается на уточнении понятия «экоконцепт», ко-
торая представляет собой систему когнитивных знаний, понятий экологии, которая актуализируется лексико-семан-
тическим полем экологии, в котором на основе корпусной лингвистики выделяется ядро и приядерная зона (периферия).

Ключевые слова: фреймовая семантика, корпусная лингвистика, семантическое поле, экоконцепт, ядерные и 
периферийные термины.

SEMANTIC FIELDS OF ECOLOGY PROFESSIONAL LANGUAGE TERMINOLOGY: THE FRAME ORGANI-
ZATION

In the article a new perspective of concepts study in «ecology» professional language is discussed on the basis of corpus 
linguistics. This allows to simulate the principles of the knowledge conceptualization in the fi eld of ecology, which are dy-
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namically appearing now and also to actualize them in the professional language semantics for providing the insight in the 
process of communication. Moreover, the attention is paid to the study of the notion «ecoconcept» and fi guring out which 
terms/phrases can be related to their core, and which ones to the periphery. 

For the corpus analysis of semantic fi elds of ecology professional language the system of relations between terms, profes-
sional words, semiterms, buzzwords, general scientifi c terms, interindustrial terms, industry specifi c terms, econeologisms 
and nomenclature is considered which actualize categorical apparatus of ecology. The computer componential analysis of the 
environmental term lexis is carried out, the parameters of which were the following points to fi gure out: frequency of terms 
usage in ecology texts; semantic combinations of terminological word collocations in ecology texts on the basis of paradig-
matic and syntagmatic relations. 

Key words: framing semantics, corpus linguistics, semantic fi eld, ecoconcept, core and peripheral terms.

Постановка проблеми: Розв’язання проблем стандартизації та перекладу галузевих термінологічних систем, роз-
ширення їх меж, збільшення кількості термінів, які входять до них, дослідження їх етимології та функціонування є на-
гальними питаннями вивчення сучасного термінознавства. Враховуючи міждисциплінарний підхід сучасної лінгвістичної 
парадигми, що зумовлює використання понятійного апарату та залучення результатів дослідження різних галузей знань, 
ми використали засади корпусної лінгвістики в наших лексикографічних дослідженнях. Крім того, засади корпусної лінг-
вістики дають спробу змоделювати принципи концептуалізації понять в галузі екології, які нині динамічно з’являються і 
актуалізувати їх у фаховій мовній семантиці для забезпечення розуміння в процесі мовної комунікації.

Метою нашої розвідки став аналіз найбільш часто вживаних термінів та термінологічних словосполучень у сфері 
екології на засадах корпусної лінгвістики, а також їх граматична та лексична сполучуваність. Результати дослідження 
дадуть змогу з’ясувати, які терміни/словосполучення відносяться до ядра, а які – до периферії термінолексики галузі еко-
логії, а також виділити певні семантичні поля, спираючись на положення слів в мові (часто вживані відносяться до центру, 
тобто ядра словникового запасу мовців, а рідко вживані – до периферії відповідно).

Предметом нашої розвідки є дослідження семантичних полів екологічної термінології, з’ясуванні їх структурно-се-
мантичних особливостей, шляхів утворення та концептуалізації. 

Відповідно ми поставили наступні завдання: визначити семантичні поля фахової мови «екологія» на основі синтагма-
тичних та парадигматичних відношень між термінами на засадах корпусної лінгвістики, визначити структурні особливості 
термінів і термінологічних словосполучень, що утворюють певні «екоконцепти», визначити поняття екологічний концепт 
на засадах корпусної лінгвістики. Поняття «терміносистема» визначається термінологами Т. Р. Кияком, А. С. Дяковим, 
О. І. Білодідом, О. М. Вакуленко, І. С. Квитко, І. М. Лейчиком, як упорядкована єдність термінів будь-якої галузі, що набу-
ває ознак системності у процесі розвитку науки й техніки, і терміни якої пов’язані один з одним на поняттєвому, лексико-
семантичному, словотвірному та граматичному рівнях. У своїй роботі Е. Г. Балюта зазначає, що у словниковому складі ан-
глійської мови виділяється сегмент екологічного лексикону, який є особливою лексико-семантичною підсистемою мови 
з ядерною екологічною термінологією, периферійними термінологічними одиницями, суміжною (поліфункціональною 
термінологією), а також шар не термінологічної лексики, що обслуговує процеси, пов’язані із збереженням природи і сус-
пільства [1]. Ми спираємося на думку Г. Бевзо, котрий зазначив, що системність екологічних термінів підпорядковується, 
з одного боку, внутрішнім закономірностям мовної системи, а з другого – відбиває структуру понять екологічної галузі 
знань, що описується цими термінами [2, с. 83]. Крім того особливістю англомовної термінології галузі екології є те, що 
категоріальний склад екології визначається її здатністю поєднувати два світи – природний та соціальний. А тому до її 
базових понять входять як терміни, що породжені власне екологією (бріобріонт – bryobryont, метабіоз – metabiosis), так і 
ті, що дають можливість семантично визначити певні прояви людської діяльності (утилізація – recovery, очищення пові-
тря – air cleaning, фільтрування води – water seepage, переробка радіоактивних відходів – radioactive waste reprocessing). 

За семантичними ознаками терміносистема фахової мови екологія представлена як термінами, які обслуговують тер-
мінологічні поля суміжних природничих наук: біології – biocenosis –біоценоз, monophage – монофаг, organism – організм, 
effective breeding population – репродуктивна популяція; географії – geographic range – ареал, zone – зона, landscape – ланд-
шафт, desert – пустеля, relief – рельєф; фізики – magnitude – амплітуда, spectrum – спектр, pressure – тиск тощо, так і скла-
деними (композитами) і складними за структурою термінами (термінологічними словосполученнями), які комплексно ви-
ражають власне екологічну семантику: anthropogenic relief – антропогенний рельєф, autecological range – аутекологічний 
ареал, basic spectrum – базовий спектр, cultural technogenic landscape – культурний техногенний ландшафт [7]. 

Як відомо, лексико-семантичні поля базуються на парадигматичних та синтагматичних відношеннях і представля-
ють собою сукупність парадигматично пов’язаних лексичних одиниць, які об’єднані спільністю змісту і відображають 
поняттєву, предметну й функціональну подібність позначуваних явищ. Вони функціонують як певний лінгвістичний 
контекст для розуміння мовних значень. Для розуміння значення окремого терміну перекладач має знати місце терміну 
в семантичному полі, значення терміну можуть бути не чіткими, якщо не з’являються їх «концептуальні сусіди», що 
претендують на свою частину понятійного поля і вони дають змогу виділити межі значення терміну. Водночас структур-
но-семантична системність термінів на позначення екологічних понять досягається шляхом утворення горизонтальних 
термінологічних рядів, що групуються навколо стрижневого терміна або терміноелемента – виразника родового поняття 
(phytobentos – фітобентос, phytomelioration – фітомеліорація, phytoplankton – фітопланктон, phytogenic medium – фітосе-
редовище, phytosphere – фітосфера, phytocoenosis – фітоценоз) – горизонтальний ряд, в якому класифікаційну функцію 
виконує терміноелемент (словотворчий елемент) грецького походження phyto що у складних екологічних термінах вказує 
на зв’язок з поняттям «рослина». 

Оскільки сьогодні мова не стоїть на місці, а кожного дня динамічно розвивається, виникає потреба у фіксуванні пев-
них мовних змін. Цим та іншими питаннями займається корпусна лінгвістика, на засадах якої і створено цю роботу. Отож, 
корпусна лінгвістика – розділ мовознавства, що вивчає створення, обробку та використання корпусів, що є електронним 
впорядкованим, організованим й оформленим зібранням текстів, котрі повно відображають повсякденні реалії мовців. За 
останнє десятиліття корпусна лінгвістика швидко прийняла той досвід, який був накопичений в інших достатньо розвине-
них галузях, що об’єднуються терміном АОТ (автоматична обробка тексту), або ж АРТ (автоматичне розуміння тексту), 
корпусна лінгвістика сьогодні має дві лінії розвитку – лінгвістичний аналіз тексту і інформаційний аналіз тексту.

Інформаційний аналіз тексту реалізується в системах типу ІПС (інформаційно-пошукові системи), а лінгвістичний 
аналіз тексту прагне інтерпретувати, виявити сенс тексту, при цьому лінгвістичний аналіз характеризується локальністю, 
тобто проходить в рамках однієї пропозиції. Для корпусного аналізу семантичних полів фахової мови галузі екологія ми 
розглянули систему відношень між термінами, фаховими словами, напівтермінами, професійними словами, професійні 
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жаргонізмами, загальнонауковими термінами, міжгалузеві термінами, вузькогалузеві термінами, професіоналізмами, еко-
неологізмами та номенклатурою що актуалізують категоріальний апарат галузі екології.

Для нашого дослідження було відібрано 11 англомовних наукових текстів екологічної спрямованості, які вміщували 
в собі більше 21000 слів. Загальна кількість типів слів (одна конкретна форма слова) є 3998. Кількість токенів – 20663. 
Тексти були присвячені різноплановим темам у сфері екології, починаючи від глобального потепління та руйнування 
озонового шару до екологічних гіпотез. Даний корпус є термінологічним, оскільки дає інформацію про екологічні факти 
та одномовним. Корпус вважається спеціалізованим, оскільки він створений для спеціальних лінгвістичних цілей. Жанр 
даних статтей – публіцистичний. Корпус є динамічним, тому що ми можемо завантажувати статті до нього, спостеріга-
ючи за діахронічним розвитком мови кожного дня. Тексти в корпусі є повними, були відібрані в період з 2000 по 2016 
рік, оскільки сфера екологічних досліджень є дуже динамічною. В ході дослідження було задіяно програму AntConc, яка 
вважається однією з найбільш зручних мультиплатформ програмного забезпечення для першого порядку корпусів.

Користуючись програмою AntConc, ми завантажуємо електронний документ в форматі txt із вищевказаними стаття-
ми. Потім підраховуємо кількість слів та токенів в даному корпусі. Після цього, на екрані бачимо список найбільш вжива-
них слів. Натиснувши на них, відкриваються всі можливі варіації його вживання із іншими словами/словосполученнями/
фразами. За допомогою панелі управління ми можемо обирати в меню конкорданси, кластери, N-грами та інше. Беручи 
до уваги одне слово (натиснувши на нього), маємо можливість спостерігати зміну відтінків значення в контексті, а також 
сполучуваність із іншими словами/словосполученнями.

Наприклад проаналізувавши найуніверсальніше слово ecology, то бачимо, що найбільш вживаними словосполученнями 
є ecology creativity, ecology effectiveness, ecology business plan, ecology journal. Сфера вживання – публіцистика та наука. Го-
ворячи про слово protection, результати показують, що часто вживаються вирази environmental protection and management, 
state protection and temporary protection. Згідно прикладам, найтиповішим зв’язком даних словосполучень є N+Adj.

Таким чином, корпус є систематизований алфавітний масив ядерної лексики. Пропоноване лексикографічне дослі-
дження дає можливість виявити основні тенденції в розвитку ядерної лексики, забезпечити доступність корпусу за раху-
нок ефективної системи пошуку, а також зберігати великий обсяг інформації за рахунок гіперпосилань. 

З огляду на семантику проаналізованих термінів, їх відношень та функціонального призначення за допомогою кор-
пусної лінгвістики, ми взяли вже готову класифікацію поділу поняттєвої бази екології на семантичні поля С. В. Овсейчик, 
щоб зробити порівняльний аналіз (співпадіння та релевантності лексико-семантичних груп) на основі корпусної лінгвіс-
тики. На жаль, за допомогою корпусної лінгвістики неможливо виділити семантичні поля, оскільки корпус – це електро-
нне впорядковане, організоване й оформлене зібрання текстів. Проте на противагу цьому, завдяки корпусній лінгвістиці 
можна знайти приклади в корпусі із використанням даної лексики, щоб перевірити вживаність та сполучуваність в на-
уково-технічній літературі та художній. Дані семантичні поля було виокремлено на основі головних напрямків та сфер в 
галузі екології. 

1) назви дій та процесів (adaptation – адаптація, soil buffering – буферність грунту, biological corrosion – біокорозія, 
plant introduction – інтродукція рослин);

2) назви властивостей, характеристик, здатностей (ecological valency – екологічна валентність, radioactivity – радіоак-
тивність, saprobity – сапробність);

3) назви на позначення величин, показників, сталих коефіцієнтів (ecological norm – екологічний норматив, exchange 
capacity – ємність поглинання, aridity index – індекс аридності);

4) назви одиниць вимірювання (Becquerel – бекерель, Baire – бер, Gray – грей, Sievert – зіверт);
5) назви методів та методик дослідження екологічних явищ (transect method – трансектний метод, natural analogue 

method – метод природних аналогій, ecological sequence method – метод екологічних рядів);
6) назви приладів, пристроїв для дослідження екологічних явищ (anemoscope – анемоскоп, humidimeter – гігрометр, 

precipitation gauge – дощомір, pyranometer – піранометр, pyrheliometer –піргеліометр, solarimeter – соляриметр);
7) назви екологічних законів, принципів, правил, теорем (Kioto protocol, Allen‘s rule – правило Аллена,;
8) назви наук, наукових напрямків, галузей (ecologistics – екологістика, ecochemistry – екохімія, technoecology – техно-

екологія, ecological policy – екологічна політика);
9) назви об’єктів дослідження (anthropogenic system –антропосистема, benthal – бенталь, environment – довкілля, 

anthropogenic relief – антропогенний рельєф) [7].
Було з’ясовано, що лексико-семантичні поля пов’язані між собою. Одним із засобів міжпольових зв’язків є багато-

значні слова, полісемічні терміни, які окремими своїми значеннями належать до різних полів. Зв’язок між полями забез-
печує безперервність семантичного простору, який об’єднує всі поля в одну лексико-семантичну систему мови. Лексико-
семантична система кожної мови є унікальною, неповторною завдяки стійкості парадигматики і синтагматики. Водночас 
лексико-семантичне поле має ієрархічну будову. Воно складається з лексико-семантичних груп, а лексико-семантичні 
групи з менших за обсягом мікросистем – синонімічних рядів, антонімічних пар, гіперо-гіпонімів, конверсивів тощо. 

З точки зору когнітивного підходу семантика слів корелює з певними когнітивними контекстами – когнітивними 
доменами, структурами, блоками знань, які стоять за цими значеннями і забезпечують їх розуміння. В теорії фреймової 
семантики Ч. Філмора простежується ідея категоризації мови і світу, яка відбувається за допомогою певних когнітивних 
фреймів (семантична репрезентація знань): образно-схематичних (частина-ціле), пропозиціональних (пропозиція, сцена-
рій, паутина ознак), метафоричних, метонімічних, символічних. [9, с. 59]. Під фреймовою семантикою розуміють метод 
дослідження взаємодії семантичних значень, структур знань та мисленнєвого простору. Враховуючи положення когні-
тивістів про те, що семантика визначається контекстами семантичних полів, і для розуміння значення слова треба знати 
його місце в цьому полі і інших слів, що входять до данного поля, спробуємо з’ясувати ядерні і периферійні терміни, що 
вербалізують «екоконцепт».

Аналізуючи концепт з точки зору когнітивної лінгвістики, О. С. Кубрякова визначає його як засіб пояснення «мен-
тальних ресурсів» людської свідомості; вона звертає увагу на природу та функціональність концепту, наголошуючи на 
його ключовій ролі у формуванні «концептуальної системи та мови мозку», а відтак і мовної картини світу людини [5, 
с. 90]. Подібного погляду дотримується і В. А. Маслова, яка розглядає концепти як «ментальні сутності». Проте вона 
визнає, що когнітологи ще не можуть пояснити походження і виникнення концептів, вони лише узагальнюють процес 
утворення смислів [6, с. 30]. В той час С. А. Жаботинська розглядає концепт як будь-яку оперативну одиницю мислення, 
яка може мати, а може й не мати чіткої логічної форми [4, с. 14]. Узагальнюючи їх підходи, можна стверджувати що фрейм 
корелює з підходами до вивчення концепту і розглядається як каркас концепту, а мовна актуалізація фрейму представлена 
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семантичними групами слів. Спираючись на вищезазначене і враховуючи те, що наука екологія збагачується грунтов-
ними науковими дослідженнями, поширенням категоріального апарату та поглибленням знань, що концептуалізуються 
певними «екоконцептами» цілком доцільним є дослідження екологічних термінів які утворюють як ядро так і периферію 
певного «екоконцепту» за допомогою корпусу. Спираючись на наше дослідження із корпусної лінгвістики, можна вважа-
ти, що саме воно дало можливість зробити комп’ютерний компонентний аналіз екологічної мовної картини, параметрами 
якого було з’ясувати:

1) частоту вживання термінів у текстах з екології;
2) семантичні комбінації термінологічних словосполучень у текстах з екології на основі парадигматичних та синтаг-

матичних зв’язків. 
Комп’ютерний аналіз дав можливість виділити найбільш частотні терміни та термінологічні словосполучення, які ре-

презентують універсальні та загальні екологічні поняття, явища, знання, – все те, що утворює ядро екоконцепта. Оскільки 
загальна кількість слів зі статтей екологічної тематики, які ми проаналізували, є 3998 артикулів, то комп’ютерний аналіз 
дозволив нам побачити, що найчастішим терміном виявляється carbon footprint оскільки воно вживається із більшістю 
слів в корпусі (повторюється 1251 раз). Цікавим фактом було і те, що найуживанішим словом після стало слово «species» 
– різновид, вид, порода. Частота його вживання становить116 разів в контексті, а позиція в загальному рейтингу слів 
по частоті вживання є 18-а. Можна стверджувати, що воно й утворює ядро екоконцепта разом із словами «environment» 
– навколишнє середовище, яке повторюється 51 раз в статтях та є на 44-ому місці, land degradation, salinization, habitat 
fragmentation, sustainable, pollutants.

Ядро «екоконцепту» складають ключові лексеми eco, green, friendly, bio, species, genetic, genomics, sustainable, hydro, 
solar, energy, які виокремлено через словники, посібники, енциклопедії шляхом аналізу різних контекстів, а також бе-
руться до уваги засади корпусної лінгвістики (компаративний аналіз корпусів з метою виявлення частотності вживан-
ня певних лексичних одиниць за обмежений або необмежений часовий відрізок). Прикладом можуть служити наступні 
слова: ecology – екологія, ecologist – еколог, pollution – забруднення, protection – захист. А периферія або приядерна зона 
«екоконцепту» являє собою конотативні, образні, оцінювальні та асоціативні характеристики екологічних понять, явищ та 
процесів. Візьмемо до прикладу слова, які називаються happexlegomena (слова, котрі вживаються лише один раз в корпусі 
і знаходяться в кінці всього списку за частотою вживаності). До такого типу слів належать наступні: zealously – завзято; 
старанно, young – молодий, Yellowstone – Йєллоустон, йєллоустонський worst – найгірший (найвища ступінь порівняння 
прикметників, від bad), worsen – погіршувати, worldwide – всесвітній, zorillas – плямистий тхір, zooms – амфетамін. Отже, 
можна зауважити, що вищезазначені терміни відносяться до периферійної ділянки екоконцепту за низькою частотністю 
їх вживання в галузі екології. Отже, підсумовуючи викладений у статті матеріал, можна зробити висновок, що термін 
«екоконцепт» – це багатовимірне утворення, що включає не тільки понятійно-дефініційні характеристики, а й конота-
тивні, образні, оцінювальні та асоціативні характеристики екологічних понять, явищ, процесів, тобто всього, що складає 
систему когнітивних знань в екологічній галузі. На нашу думку, завдяки екоконцепту організується та систематизується 
семантична репрезентація знань фахової мови екології. 

Таким чином, екоконцепт – є системою когнітивних знань, понять екології, яка актуалізується лексико-семантичним 
полем екології, в якому на основі корпусної лінгвістики виділяється ядро та приядерна зона (периферія).

Подальшого дослідження потребує лексикографічна репрезентація семантичних полів фахової мови «екологія» на 
засадах корпусної лінгвістики як новий ракурс опрацювання концептів.
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ФИГУРЫ КОНТРАСТА КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ИРОНИЧЕСКОГО СМЫСЛА 
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ ОДНОСТИШИЙ)

В статье изучаются стилистические приемы организации контраста в современных моностихах. Описыва-
ются языковые средства, способные участвовать в порождении эффекта обманутого ожидания; выделяются 
факторы, обеспечивающие стилистическую выразительность контрастирующих единиц; исследуются условия их 
реализации в тексте. Охарактеризованы разнообразные стилистические фигуры, создающие контраст на уровне 
линейных и нелинейных отношений между противоположными понятиями.
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ФІГУРИ КОНТРАСТУ ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ ІРОНІЧНОГО СЕНСУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ МО-
НОСТИХІВ)

У статті вивчаються стилістичні прийоми організації контрасту в сучасних моностихах. Описуються мовні 
засоби, здатні брати участь в породженні ефекту обманутого очікування; виділяються чинники, що забезпечують 
стилістичну виразність контрастують одиниць; досліджуються умови їх реалізації в тексті. Охарактеризовані 
різноманітні стилістичні фігури, що створюють контраст на рівні лінійних і нелінійних відносин між протилеж-
ними поняттями.

Ключові слова: контраст, антоніми, антитеза, антіфразіс, оксюморон, дістінкція, діафора, плока.

THE FIGURES OF CONTRAST AS A WAY OF CREATING AN IRONIC SENSE (ON THE BASE OF THE MOD-
ERN ONE-LINE VERSES)

The article examines the stylistic devices of the organization of the contrast in modern one-line verses. The author de-
scribes the language means that are able to participate in the generation of the effect of failed expectations; the author identi-
fi es the factors that provide the stylistic expressiveness of contrasting units; she examines the conditions of their realization in 
the text. It is proved that the stylistic context of the contrast in the one-line verses is the multidimensional contrast opposition 
in which the ability of authors to create a contrast opposition due to systemic properties of contrastives is not only manifested 
but also generates the ability of contrasting of units in the system that does not have it.

The author describes the linear and nonlinear relationships between contrastives that are expressed not only by the 
antonyms but also by other lexical units: paronyms, paronomasias, meronyms, etc. The various stylistic fi gures, creating a 
contrast at the level of linear and nonlinear relationships between opposing concepts are characterized: antithesis and its 
variants, antiphrasis, asteïsmós, oxymoron, distinctive feature, diaphoria, ploke, etc. Special attention is paid to those fi gures 
where the semantics of contrast is combined with other semantic relations and statements acquire punning meaning. The 
nonlinear semantic relations between contrastives are formed, accompanied by semantic shifts and incrementals and there is 
the transformation of meanings of words or the imposition of the meanings. One of the fundamental factors in the formation 
of non-linear relations of contrastive supports is the polysemy of components.

Key words: contrast, antonyms, antithesis, antiphrasis, oxymoron, distinctive feature, diaphoria, ploke. 

Контраст в художественном произведении позволяет раскрыть сложное диалектическое противоречие изображаемого 
(Л. А. Балахонская, Ю. Н. Блинов, А. В. Кузнецова, С. А. Станиславская и др.). Мысль писателя передается путем однов-
ременного выведения на первый план двух противоположностей. Тем самым высказывание утверждает что-либо, в то же 
время отрицая сказанное. Контраст является неотъемлемой чертой современных одностиший, хотя до сих пор не являлся 
предметом изучения лингвистов и литературоведов, чем и определяется актуальность исследования. Цель статьи – опи-
сать стилистические фигуры контраста в моностихах. 

Анализ последних публикаций. В научной литературе контраст определяется чаще всего как: 1) противополож-
ность или резкая противоположность в каком-нибудь отношении; 2) взаимное противопоставление синтагматически 
соположенных единиц, противопоставление сосуществующих единиц; 3) фигура речи, состоящая в антонимировании 
лексико-фразеологических, фонетических, грамматических единиц, воплощающих контрастное восприятие художником 
действительности. И. В. Пекарская дефинирует стилистический контраст как «частный парадигматический принцип ор-
ганизации элокутивных средств, лежащих в основе таких стилистических фигур, как антитеза, оксюморон, зевгма и др.» 
[6, с. 188]. Наиболее убедительной нам представляется точка зрения А. В. Щербакова, изложенная в энциклопедическом 
словаре-справочнике «Культура русской речи»: «принцип линейно-синтагматической организации речевого произведе-
ния, который заключается в резком противопоставлении различных элементов текста с целью создания определенного 
стилистического эффекта» [4, с. 345].

Лексические и лексико-грамматические единицы, обладающие способностью контрастного противопоставления в 
парадигматике и синтагматике или только в синтагматике, называются в лингвистической литературе контрастивами и 
могут быть представлены в системе: реальные и потенциальные контрастивы. Стилистический контекст контраста пред-
ставляет многомерную контрастную оппозицию, в условиях которой не только проявляется способность создавать конт-
растную оппозицию, обусловленную системными свойствами контрастивов, но и порождается контрастоспособность у 
единиц, в системе таковой не имеющих [1]. Реальные контрастивы, используемые для создания иронического смысла, 
нарушают языковые нормы (лексические и грамматические); а потенциальные – норму ситуационно-речевую. 

Изложение основного материала. Традиционным средством создания стилистического контраста является антитеза, 
которая относится к фигурам, не объединяющим, но, напротив, разъединяющим понятия. Она применяется для того, что-
бы поставить понятия в отношения контраста, причем не только те, которые в принципе контрадикторны или контрарны, 
но и понятия, обычно не связанные между собой никакими отношениями, но становящиеся конфликтными, когда они 
поставлены рядом. Основное назначение этой фигуры речи в одностишиях заключается в том, «чтобы ярко противопоста-
вить разные по своим качествам и свойствам сущности, а с другой – чтобы уточнить их принципиальное различие, сделав 
его «семантическим фокусом фразы» [5, с. 248]. 

В современных одностишиях собственно антитеза в силу своей «обычности» используется нечасто, потому что не 
позволяет авторам «играть» с читателем, не дает последнему возможности декодировать подтексты, искать двойные, 
подразумеваемые смыслы. Лексической ее основой, как правило, являются реальные контрастивы – антонимы: контр-
арные, контрадикторные и конверсивные (Л. А. Новиков, Е. И. Диброва и др.). С помощью контрарных антонимов поэ-
ты обозначают противопоставленность предметов, признаков, процессов, отношений: Старт дали. Отложили финиш 
(Л. Липкинд). Между началом и концом соревнований есть третий этап – само спортивное состязание. А завтра вдруг 
окажется вчера (Н. Резник): между завтра и вчера есть сегодня. Минуты страсти … годы материнства… (Н. Хозяи-
нова). Контрадикторные (противоречащие) антонимы дают возможность авторам одностиший обозначать противопостав-
ленность предметов, признаков, процессов, отношений, наличие одного из которых исключает существование другого: 
Твердят о мире – значит, быть войне! (Катя Шофман). Конверсивные антонимы обозначают противоположность разно-
направленных действий или признаков. В моностихах они являются одним из наиболее ярких приемов создания контр-
аста: Я помню точно, что я вас забыла (Катя Шофман). Нашел меня? Теперь попробуй спрячься … (Т. Кормилицына). 
Ты победил себя. Кто в проигравших? (Л. Липкинд). Многие слова становятся конверсивами в контексте: И поспешила с 
выводом. А с вводом опоздала (Катя Шофман).

Гораздо чаще поэты прибегают к разновидностям антитезы, где семантика контраста сочетается с другими смысло-
выми отношениями, а высказывания приобретают каламбурное звучание. Между антонимами формируются нелинейные 
семантические отношения, сопровождаемые семантическими сдвигами и приращениями, трансформацией значений слов 
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или наложением значений. Одним из основополагающих факторов формирования нелинейных отношений антонимов 
выступает многозначность компонентов. 

Антитеза может быть использована в моностихах как ироническое назидание (апофонема): Мозги собрал? Пора бы 
пораскинуть (Л. Липкинд). Не стоит кайф ломать серьезным людям (В. Вишневский). Ну кто же утром спит в ве-
чернем платье? (В. Семенов). Нелинейные антонимические отношения здесь сопровождаются разрушением устойчивых 
синтагматических связей. Так, фразеологизм пораскинуть мозгами в первом примере буквализируется, а лексема пора-
скинуть выражает семантическую противоположность по отношению к слову собрал. 

Противоречивость характера «лирического героя» в одностишиях показывает антанагога. которая позволяет ирониче-
ски «уравновесить» какое-либо утверждение противоположным аргументом: Я неподкупен. Но беру натурой (О. Арефь-
ева). Да как вы смеете?!! Ну, разве что за двести…; Рад сообщить вам – нас повесят рядом (В. Семенов). Послушать 
вас – так вы вообще немая! (В. Юрша). Я очень тороплюсь – езжай потише; Вам драма удалась – я так смеялась!; Спешу 
обрадовать: я с вами развожусь; Я не злопамятна, поскольку мщу немедля (Катя Шофман). 

Помимо семантики противоположности может возникать и сходство (парадиастола). Контрастивы в этом случае свя-
зываются синонимическими отношениями, причем отношения контраста, как правило, являются оценочными. Парадиа-
стола – один из любимых приемов создания иронии в одностишиях В. Вишневского. Приведем примеры: Я вас не брошу 
– я вас уроню (В. Вишневский). Одно из значений слова бросать – ‘разводя руки, пальцы, выпускать, переставать держать 
что-либо’. Подобное значение наблюдаем у глагола уронить – ‘выпустить из рук, не удержав’. Слова не брошу и уроню в 
таком контексте образуют антонимическую пару, обнаруживающую и признаки сходства. С другой стороны, одно из зна-
чений глагола бросать – ‘покидать кого-либо, уходить от кого-либо’, а переносное значение глагола уронить – ‘унизить, 
умалить, дискредитировать’. В результате использования парадиастолы имплицитный смысл одностишия может быть 
истолкован так: ’я от вас не просто уйду – я вас унижу’. Другой пример парадиастолы: Застать вас на работе – как за-
стукать (В. Вишневский). Здесь, с одной стороны, противопоставлены оценочные значения глаголов застать (‘приходя 
куда-либо, находить кого-либо в том или ином виде, положении, состоянии’) и застукать (‘захватить, застать врасплох, 
поймать во время совершения чего-л. предосудительного’). Противопоставлены нейтральная оценка первого глагола и 
резко отрицательная – второго. В то же время у глагола застать есть еще одно значение – ‘внезапно, неожиданно захва-
тывать, застигать где-л.’, тоже имеющее отрицательную коннотацию, что сближает его со словом застукать. Примеры 
из одностиший других авторов: Своя собака «делает дела», чужая – гадит…; Мужчинам легче забывать, а женщинам 
– не помнить … (Н. Хозяинова) – противопоставление выделенных синонимов здесь подчеркивается контрадикторными 
антонимами своя – чужая, мужчинам – женщинам. Да-да, вы – нуль, а не пустое место (В. Юрша).

В одностиших между контрастивами могут возникать, помимо синонимических, партонимические (Сегодня плов: без 
мяса и без риса – Н. Хозяинова) и родо-видовые отношения: Жил по часам, но не считался с временами (Л. Липкинд). 
Какие это деньги? Это сдача (Н. Резник). Кобель, но верен, как собака. В последних трех примерах слова употреблены 
как в прямом, так и в переносном значении, образуя фигуру синкризиса, в основе которой – противопоставление перено-
сных или прямого и переносного значений входящих в антитезу компонентов: лексема кобель употреблена в последнем 
примере не как видовое понятие ‘самец собаки’, а в переносном – ‘похотливый мужчина’, который по определению не 
может быть верным. 

Ряд стилистических фигур противопоставления построен на вербальном повторе. Они объединяют дистинкцию, диа-
фору и плоку. Эти три риторические фигуры роднит принцип единства противоположностей.

Умело используя дистинкцию, авторы одностиший называют одним и тем же словом, упомянутым дважды, два по-
добных друг другу объекта, но при этом между ними как бы проведена четкая грань, они как бы отделены друг от друга, 
хотя и не противопоставлены: Скажу как иномарка иномарке (В. Вишневский).

С помощью диафоры поэты возвращают один объект в ряд ему подобных; иронически подчеркивается отнесенность 
обоих названных явлений к одному классу и тем самым преодолевается значение различий в пользу значений сходства: 
Ты негра хочешь? Так вот: в душе я негр (В. Вишневский). Слово негр – ‘представитель коренного населения тропиче-
ской Африки, характеризующийся темным цветом кожи, а также чернокожий житель Америки и некоторых других стран’ 
насыщается окказиональным метонимическим смыслом – ‘темпераментный, страстный человек (независимо от цвета 
кожи)’. Но все же выход есть, есть «Выход в город» (В. Вишневский) – сближаются и в то же время разводятся значения 
1) перен. ‘способ избавиться от затруднений’ и 2) ’место, через которое выходят’. Ирония в данном тексте подкрепляется 
хиазмом. Этот прием напоминает антиметаболу, но в отличие от последней здесь нет лексических антонимов. В конце 
концов настигнет нас конец (К. Шофман): обыгрываются значения слов конец – ‘последний момент чего-либо, протека-
ющего во времени; время, связанное с этим моментом; смерть (разг.)’ и фразеологизма в конце концов – ‘в конечном счете, 
в итоге’. Имплицитный смысл высказывания – ‘Итог жизни – смерть’. 

Но наиболее ярким средством создания комического эффекта при вербальном повторе является плока: она показы-
вает контраст, антагонизм, противоречие двух названных объектов. Хотя здесь, как и в дистинкции и диафоре, дважды 
используется одно и то же слово, оба случая употребления этого слова вступают в отношения антонимии: Да, я не пью 
(‘трезвенник’). Не пью я это (‘алкоголик’) (Н. Резник). «Различие между дистинкцией, диафорой и плокой составляет 
содержание в каждой из них значений сходства и различия. В дистинкции эти значения содержатся в равной степени и 
как бы уравновешивают друг друга, дополняя. В диафоре имеющиеся различия стремятся перейти в сходство, видовые 
понятия сливаются в родовое. Плока демонстрирует максимум различий при минимуме сходства» [3].

Нелинейные отношения контраста в современных моностихах находят отражение в приемах оксюморона, реконси-
лии, антифразиса и астеизма.

В оксюмороне авторы одностиший как бы насильно связывают атрибутивные сочетания слов в одно понятие, несмо-
тря на то, что в них заметна скорее тенденция к отталкиванию друг от друга, чем к соединению: Любимая, июль такой 
бесснежный… (В. Вишневский); Поизносилось то, в чем мама родила… ; А этот тип – мой самый худший друг; А не 
могли бы вы, мадам, молчать потише?; Мне опротивело тобою любоваться (В. Семенов); Пора начать эмансипацию 
мужчин; Его я честно обманула (Катя Шофман); Она была развратной старой девой (Н. Резник); Косая сажень хруп-
ких плеч девичьих (Л. Липкинд). 

Ярким средством создания иронии в моностихах Натальи Хозяиновой является реконсилия (ложная, метафорически 
нейтрализуемая антитеза), описанная Э.М. Береговской [2] как вовлечение в семантический контраст слов, которые не 
имеют никаких оппозитивных сем: СУЛУГУНИ – наш ответ на ЧИ-И-ИЗ; Я вся твоя, а ты, похоже, общий. Я в тре-
тьем браке, муж – в последнем. 
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Реконсилия, антифразис, «основанный на отношениях контраста и состоящий в употреблении слова в значении, про-
тивоположном обычному, в сочетании с интонационным контуром и с опорой на подтекст или текст, помогающий понять 
истинное значение сказанного» и астеизм [6] могут возникать только в дискурсе, где задействован динамический потен-
циал смысла. В одностишиях метко передается ироническая, нередко пейоративная, оценка лирического героя: Бедняга, 
он три дня не ел омаров… (В. Семенов). Исходное значение продолжает «фигурировать» в слове, но контекстуально при-
обретенный смысл все-таки превалирует. Те же функции выполняет астеизм: Я, падла буду, человек культурный (В. Виш-
невский). Текст, получая дополнительные смысловые оттенки, насыщается экспрессивным, выразительным содержанием. 

Перспективы дальнейших исследований. Мы рассмотрели лишь некоторые стилистические фигуры контраста в мо-
ностихах современных писателей. За рамками исследования остались когнитивные и прагматические особенности контр-
аста, создающие в одностишиях парадоксальный эффект: Вам колыбельную сыграть на барабане? Вы тоже папа моего 
ребенка? (В. Семенов) и т. д.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТІВ І БЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У статті розглядаються особливості використання Інтернет-технологій «подкаст» та «блог» у процесі фор-
мування професійної компетентності майбутніх вчителів англійської мови. Розглядаються класифікації подкастів 
та блогів, особливості та переваги їхнього використання, алгоритм роботи з ними, зазначаються найпопулярніші 
джерела подкастів; подаються рекомендації щодо створення та використання подкастів та блогів, подаються 
приклади їхнього застосування. 

Ключові слова: Інтернет-технології, технології web 2.0, філолог, вчитель англійської мови, професійна компе-
тентність, подкаст, блог.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТОВ И БЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматриваются особенности использования Интернет-технологий «подкаст» и «блог» в процессе 
формирования профессиональной компетентности будущих учителей английского языка. Рассматриваются клас-
сификации подкастов и блогов, особенности и преимущества их использования, алгоритм работы с ними, указыва-
ются популярные источники подкастов, подаются рекомендации по созданию и использованию подкастов и блогов, 
наводятся примеры их использования.

Ключевые слова: Интернет-технологии, электронное обучение, технологии web 2.0, филолог, учитель англий-
ского языка, профессиональная компетентность, блог, подкаст. 

PODCSTS AND BLOGS USAGE IN THE PROCESS OF PROSPECTIVE ENGLISH TEACHERS’ PROFESSION-
AL COMPETENCE FORMATION 

The article deals with the usage peculiarities of the new generation internet technologies of podcasts and blogs in the 
process of prospective English teachers’ professional competence formation, particularly the essence of the e-learning and 
web 2.0 technology being effective means in the formation of highly qualifi ed, competitive and mobile English teacher has 
been determined. The analysis of theoretic and methodological basis and practical experience regarding the usage of podcasts 
and blogs in the foreign languages study in higher learning institutions has been carried out in the article. The classifi cations 
of podcasts and blogs as the means of two- and multisided communication, peculiarities and advantages of their usage in the 
process of prospective English teachers’ professional competence formation, algorithm of their application have been exam-
ined; the most popular podcast sources have been given; recommendations on blogs and podcasts creation and usage have 
been provided; the examples of their usage at Theory and Practice of Oral and Written Communication, Theory and Practice 
of Translation have been given; the creation of teacher’s blog for students-philologists in order to optimize the learning pro-
cess has been exemplifi ed specifi cally its structure and rubrics, examples of the pages. 

Key words: Internet technologies, web 2.0 technology, е-learning, philologist, English teacher, professional competence, 
podcast, blog. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Людину, здатну адаптуватися в нових інформаційних умовах, слід 
творити в школі. У реальному житті учень може бути конкурентоспроможним та успішним за умови високого рівня 
мовленнєвої культури й навички цільового використання засобів комунікації. Сьогодення потребує від учнів-випускни-
ків уміння застосовувати в конкретному спілкуванні знання мови, навички роботи в групі, способи взаємодії, проявляти 
вправність у виконанні різних соціальних ролей, здатність легко адаптуватися в нових інформаційних умовах. Сучасні 
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учні активно послуговуються гаджетами з доступом до Інтернету, які часто не сприяють активному навчанню, тому що не 
контролюються. Проте формувати іншомовну комунікативну компетентність на основі лише традиційних методів немож-
ливо, тому у своїй роботі вчителі англійської мови повинні застосовувати Інтернет-технології, щоб зацікавити учнів. У 
зв’язку з новими умовами розвитку суспільства інформаційної доби, збільшенням ролі інформації та знань, поширенням 
інформаційних комунікацій, створенням глобального інформаційного простору, для забезпечення мобільності навчання у 
вищому навчальному закладі змінюється підхід до освіти в цілому і мовної освіти зокрема. 

Електронне навчання є одним із можливих інструментів, які дозволяють організовувати навчання, що відповідало б 
запитам часу. E-learning (Electronic Learning) – система електронного навчання, синонім до таких термінів, як дистанцій-
не навчання, навчання з застосуванням комп’ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання, навчання за допомогою 
інформаційних, електронних технологій та мультимедіа [1]. 

Серед технологій, які сприяють формуванню професійної компетентності філологів, слід відзначити web 2.0 техноло-
гії (блоги, чати, форуми, вікі-технології, подкастинг), електронну пошту, web-портфоліо майбутнього вчителя іноземної 
мови як веб-ресурс, який відображає зростання навчальних або професійних досягнень власника; допоміжні Інтернет-тех-
нології у вивченні іноземної мови (онлайн-словники, онлайн-перекладачі).

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов у ВНЗ вивчали А. Ахаян, Н. Іваницька, Л. Карташова, Ю. Колос, 
М. Роджерс, М. Варела, А. Янковець та ін. Дослідники висловлюють думку про те, що ІТ технології можуть значно 
інтенсифікувати процес навчання як в методичному, так і в презентаційному аспектах. Як показує аналіз методичних 
публікацій за останні роки, все більше уваги приділяється дослідженню web 2.0 технології: Е. Г. Азімов, О. С. Бецько, 
М. Ю. Бухаркіна, Г. Ф. Драненко, Е. С. Полат, Д. А. Руснак, П. В. Сисоєв. Методичні принципи навчання іноземної мови 
та перекладацьких дисциплін з використанням ІТ досліджують Є. М. Долинський, Л. І. Морська та ін. Використання 
Інтернет-технологій у процесі підготовки майбутніх філологів вивчають І. А. Грітченко, С. С. Данилюк. Аналіз теоре-
тичних досліджень і практичного досвіду сучасної педагогічної діяльності показує, що, незважаючи на пильну увагу до 
підвищення якості професійної підготовки філологів, проблема використання Інтернет-технологій як засобу формування 
професійної компетентності фахівців залишається недостатньо вивченою.

Метою статті є дослідити особливості використання Інтернет-технологій, зокрема подкастів і блогів, у процесі фор-
мування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. 

Виклад основного матеріалу. За класифікацію І. А. Грітченко Інтернет-технології при підготовці майбутніх учителів 
англійської мови поділяються за такими категоріями: інтерактивні Інтернет-технології (інтерактивні сайти, сайти з 
мультимедіа, подкастинг); засоби дво- або багатосторонньої комунікації (блог, ICQ, email, чат, форум, соціальні мере-
жі, списки розсилки); інформаційні Інтернет-технології (групи новин, веб-портфоліо, вікі-енциклопедії, інформаційні 
сайти, електронні посібники, електронна бібліотека); допоміжні Інтернет-технології у вивченні іноземної мови (онлайн-
словники, онлайн-перекладачі) [2, с. 15]. 

До web 2.0 можна віднести такі технології: блог (Blog), вікі (Wiki), вебквест (WebQuest), подкаст (Podcast), Флікр 
(Flickr), Ютюб (YouTube) тощо. Зазначені Інтернет-технології нового покоління дозволяють користувачам Всесвітньої 
мережі прослуховувати, переглядати, створювати й поширювати в ній аудіо- та відеопередачі. На сьогодні існує більше 
40 типів сервісів web 2.0, що використовуються в освіті. 

З’явившись у 2004 р., подкасти, котрі є звуковими або відеопередачами в Інтернеті, завоювали велику кількість слу-
хачів. Подкасти (Podcast або Podcasting) є, по суті, аудіоблогами. Англійське слово Podcast походить від слів I-Pod (МР3-
плеєр) і трансляції (радіотрансляція) [6]. Соціальний сервіс подкастів уможливлює як прослуховування чи перегляд ко-
ристувачами мережі Інтернет вже розміщених раніше подкастів, так і створення ними своїх власних подкастів на будь-які 
теми з тривалістю від декількох хвилин до декількох годин [4, с. 9]. 

Виокремлюють три основних типи подкастів [5, с. 130–131]: аудіоподкаст, відеоподкаст, скрінкаст – нове явище, ко-
тре спростило навчання через Інтернет. Сутність скрінкаста полягає в тому, що за допомогою спеціальної програми запи-
суються дії на екрані комп’ютера разом із аудіокоментарями, що ідеально використовується для пояснень у комп’ютерних 
програмах. Існують різні типи подкастів [6]: 1) автентичні подкасти (файли із записом носіїв мови); 2) подкасти, створені 
викладачами для своїх студентів; 3) студентські подкасти. 

Інтеграція подкастів до навчального процесу дозволяє удосконалювати навички аудіювання та читання; забезпечує 
реальну необмежену аудиторію для студентських робіт, що підвищує мотивацію та відповідальність майбутніх філологів 
за зміст цих робіт; знайомить майбутніх філологів із мережевими ресурсами, котрі пропонують багато цікавої і корисної 
інформації із виучуваних тем, за допомогою яких студенти розв’язують поставлені викладачем завдання; стимулює об-
говорення тем і дискусії виучуваною мовою у позанавчальний час [3]. 

У цілому технологія роботи з подкастом збігається з технологією роботи над аудіотекстом і має чітку послідовність 
у діях викладача та майбутніх філологів: попередній інструктаж і попереднє завдання; процес сприйняття і розуміння 
інформації подкасту; завдання, котрі контролюють розуміння почутого тексту. Добираючи чи розробляючи вправи до 
подкастів, спрямовані на формування навичок аудіювання, слід ураховувати рівні складності різних типів завдань. Так, 
для відпрацювання усного мовлення при роботі з подкастами можна використовувати діалогові аудіо- чи відеофрагменти, 
після прослуховування / перегляду котрих викладач ставить завдання передати письмово почуте (тобто, по суті, створити 
скрипт). Створивши власний скрипт і звіривши його з оригіналом, можна попрацювати з лексикою (словами), зробити 
літературний переклад уривку, що забезпечує пасивне запам’ятовування слів унаслідок багаторазового звертання до них. 

Забезпечують подкасти й підґрунтя для творчості майбутніх філологів: створивши подкаст із «німим» відеоматеріа-
лом, можна запропонувати точно відтворити манеру говорити й інтонацію героя, слова та мовленнєві звороти, котрі він 
використовує, або створити власну озвучку сюжетного епізоду [5, с. 131–132]. Дедалі більше освітнього контенту створю-
ється і публікується у вигляді подкастів, і викладачі та майбутні філологи мають прямий доступ до автентичного аудіо- та 
відеоматеріалу. Викладачі самі легко можуть створювати подкасти зі щоденними домашніми завданнями й публікувати 
їх на веб-сайті з потоком RSS. Студенти можуть замовити цей потік вдома й синхронізувати свої завдання, беручи їх із 
собою куди завгодно. 

Майбутні філологи, у свою чергу, також можуть створювати та публікувати контент для своїх викладачів або інших 
студентів. Таким чином, подкасти не мають на увазі участь лише викладачів. До їхнього створення можуть і мають актив-
но залучатися й самі студенти. Участь майбутніх філологів мотивована тим фактом, що у викладача не завжди є можли-
вість індивідуальної роботи зі студентами в аудиторії, а їхню самостійну роботу з різних причин складно контролювати. 
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Насправді, за такої обопільної роботи відбувається активне сприйняття майбутніми філологами навчального матеріалу: 
вони створюють свої подкасти, котрі слухають і викладачі, і студенти. Це можуть бути й виконання конкретних завдань, 
і роздуми на прослухані теми, й питання за матеріалами лекції [3]. 

Використання подкастів є дуже ефективним для розвитку навичок аудіювання. По-перше, звуковий матеріал, про-
понований у подкастах, можна «скачати» й потім використовувати на заняттях неодноразово з будь-якими завданнями. 
По-друге, майбутнім філологам пропонується можливість слухати носіїв мови. Подкасти є ефективними в тому, що вони 
дозволяють «звикнути» до «чужого мовлення». Водночас вони є ще й зручними, адже не треба ходити і регулярно переві-
ряти сайт у пошуках оновлень, оскільки на подкаст можна зробити замовлення, що сприятиме глибокому й усвідомленому 
розумінню виучуваної мови. Використання подкастів полягає у декількох простих кроках: завантаження аудіофайлу та 
тексту подкасту; прослуховування його на комп’ютері, плеєрі або мобільному телефоні у зручний час; для кращого розу-
міння додаткове опрацювання тексту (лексика та граматика); використання отриманих знань та завантаження наступного 
подкасту. Деякі подкасти потрібно завантажувати протягом приблизно тижня від їх появи, потім вони стають недоступні, 
деякі мають необмежений період завантаження. 

Найпопулярніші джерела подкастів можна згрупувати наступним чином: медіасайти, у структурі яких є окремий роз-
діл для вивчення англійської мови – www.bbc.co.uk, www.voanews.com та www.dw-world.de. (для студентів рівня B2 – C2); 
сайти, присвячені виключно вивченню англійської мови, методичні та професійні: www.breakingnewsenglish.com/, www.
businessenglishpod.com, www.listen-to-english.com, www.splendid-speaking.com тощо. 

Також можна класифікувати подкасти згідно з більш детальними критеріями: у залежності від варіанта англійської мови, 
що був представлений у подкасті, наприклад, для роботи з американським варіантом англійської мови рекомендуються под-
касти з сайту – www.voanews.com/specialenglish (Voice of America), щодо британського варіанту – www.britishcouncil.org; спе-
ціалізовані, у залежності від тематичної спрямованості подкаста, наприклад, ділова англійська мова (www.businessenglishpod.
com), спортивна спрямованість (http://languagecaster.com/), подкасти переважно з новинами (www.breakingnewsenglish.com/), 
подкасти з начиткою класичної англійської поезії (http://classicpoetryaloud.com), присвячені темі дебатів та ораторського 
мистецтва (http://mastersacademy.com.au); у залежності від рівня мовної підготовки цільової аудиторії подкастів. 

Подкасти можуть використовуватися у двох напрямах: 1) для повторення вже пройденого матеріалу (repetitive), напри-
клад, для запису лекцій, включаючи лекційні слайди та демонстраційний матеріал (скрінкасти); 2) для надання додаткової 
інформації (supplemental), наприклад, прослуховування інтерв’ю, різних додаткових аудіоматеріалів з певної тематики, 
радіопрограм, оголошення, коментування чогось, надання інструкцій щодо практичної роботи студентів тощо [2, с. 52]. 

Подкаст доцільно слухати двічі, чим більше разів студент слухає подкаст, тим швидше він звикає до вимови та інтона-
ції носія мови та розуміє суть. Доцільно використовувати подкасти на початку заняття для створення сприятливої мовної 
атмосфери для подальшої роботи зі студентами («warm-up»), а також для презентації нових лексичних або граматичних 
явищ. Подкасти можна використовувати і для індивідуального тренування швидкості мовлення через просту вправу – імі-
тувати тембр, інтонацію та швидкість мови диктора, намагаючись повторити за ним його виступ. 

На практичних заняттях з теорії та практики перекладу першої іноземної мови можна використовувати подкасти для 
тренування у синхронному перекладі. Під час подкасту робляться паузи, і студенти перекладають почутий матеріал. Для 
занять із практики усного та писемного мовлення, історії англійської літератури, ділової англійської мови для студентів 
рівня В1 нами використовуються такі подкасти, які забезпечують ефект повного занурення у мовне оточення: 6 Minute 
English (добірка аудіоматеріалів від ВВС), Luke’s English Podcast (Подкаст Люка Томпсона – викладача і коміка з Велико-
британії, який обговорює актуальні повсякденні теми: Євро-2016 тощо), ESLnewcast.com, EspressoEnglish (подкасти на-
цілені на опанування сталих виразів, містять пояснення граматичних конструкцій, ідіом, фразових дієслів). 

Для студентів рівня В2 − English Lesson Podcast (добірка матеріалів від британського викладача Джейд Джоддл (Jade 
Joddle), BBC News (якісна інформація про останні світові події від головного новинного ресурсу), National Public Radio 
(цікаві теми про мистецтво, освіту, політику), Practical Money Skills (ресурс допомогає не тільки покращити знання мови, 
але й збагатитися фінансовими термінами). 

Для студентів рівня Advanced (С1) −- Splendid Speaking (тести для аудіювання при складанні IELTS), Business English 
Pod (вивчення бізнес-англійської, фінансові та бухгалтерські терміни, бізнес-ідіоми), Classic Poetry Aloud (можна прослу-
хати твори Шекспіра, Байрона, Мільтона та інших класиків англійської літератури мовою оригіналу), The History Chicks.

Основні переваги використання подкастів: урізноманітнення ресурсів для дистанційного навчання; загальнодоступ-
ність та безкоштовність; інформативність, творча подача матеріалу, гумор; розвиток лінгвістичного кругозору, здатності 
адаптації до індивідуальних особливостей вимови; різнорівневість подкастів; є джерелом мовленнєвих кліше (усталених 
виразів), на основі яких будується мовлення; роблять ефективнішою самостійну роботу студента [2, с. 52–53].

Навчання іноземним мовам в умовах сьогодення проходить за комунікативно спрямованою методикою, яка дозволяє 
осягати мову в режимі живого спілкування. Основою процесу є, на нашу думку, використання засобів дво- або багато-
сторонньої комунікації (блог, чат, форум, електронна пошта, соціальні мережі тощо). Кожна з цих технологій може з 
успіхом використовуватися як у навчальному процесі, так і у позанавчальній діяльності.

Блог (від англ.weblog) − це періодично поновлюваний сайт, який часто нагадує веб-журнал. Це один із найлегших 
способів опублікування студентських робіт у мережі. Блоги можуть складатися лише з друкованого тексту або вміщувати 
зображення та фотографії, а також аудіо й відео. Існує три типи блогів [7, с. 87], які використовуються у вивченні англій-
ської мови: методичний блог; блог групи; блог студента. 

Найбільш відомим і найпростішим у користуванні є Blogger (http://blogger.com), при використанні якого потрібно лише 
15 хвилин, щоб розмістити своє перше повідомлення. Спочатку викладач створює власний методичний блог, у якому роз-
міщує інформацію про себе подібну тій, яку він хоче побачити у веб-журналах своїх студентів. Зміст його складається із 
цілей, інформації з певного курсу, домашніх завдань, тестів. У цьому блозі студенти не можуть залишати свої коментарі. 
Потім створює блог групи, до якого студенти-філологи запрошуються через електронну пошту. Він використовується як 
дискусійний простір, як позакласна робота. Студенти дають глибокі письмові коментарі на теми, які розглядалися на занят-
ті, залишають коментарі про блоги інших. Звичайно, викладачі, які вирішили використовувати блоги у вивченні англійської 
мови, часто користуються комбінацією методичного або групового блогу й індивідуальних студентських блогів. 

Використання викладацького блоґу створює сприятливі умови для оптимізації навчання іноземної мови студентів 
вищої школи за індивідуальною програмою навчання. До прикладу, викладацький блоґ може мати такі рубрики: навчаль-
ні дисципліни; наукова робота студентів; навчально-методичні поради; організаційні питання та повідомлення. Рубрика 
«Навчальні дисципліни» може складатися зі сторінок, які мають назву конкретної навчальної дисципліни (лекційної або 
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практичної). Наприклад, сторінка курсу «Теорія та практика перекладу» містить такі відомості: вимоги до студентів з дис-
ципліни (питання для іспиту, структуру екзаменаційного білета, критерії оцінювання); список навчально-методичної літе-
ратури та електронний варіант підручника; зміст курсу, розподілений за датами занять із зазначенням домашніх завдань; 
тексти лекцій (за умови неможливості викласти матеріал протягом аудиторного заняття). Сторінка «Основна підготовка» 
містить приклад лексико-семантичного, стилістичного та структурного аналізу уривків художнього тексту; вправи для 
самостійного виконання та індивідуально-дослідницької роботи; тексти диктантів для самоперевірки, додаткові тексти та 
переклади художніх текстів, інші допоміжні матеріали й таблиці. Технічні особливості дозволяють розмістити на блозі 
файли у різних форматах (pdf, jpg, mp3). Достатньо ефективним є використання матеріалів в електронній формі в процесі 
підготовки наукової роботи студентів. Сторінки «Курсові роботи для студентів 2-3 курсу», «Дипломні та маґістерські 
роботи» містять не лише методичні вказівки щодо змісту роботи та її оформлення, тематику, план, мету, завдання для 
наукових робіт студентів, а й графік опрацювання наукових джерел та написання певних розділів наукових розвідок, що 
дає змогу викладачеві організувати регулярну роботу студента над курсовою або магістерською роботою та забезпечити 
постійний зв’язок зі студентом, а отже, вчасний захист його наукових результатів.

Успішним прикладом блогу із вивчення іноземних мов є Lingvaroom http://www.lingvaroom.ru. Особистий блог 
Lingvaroom дає змогу застосовувати звукову, графічну, текстову та іншу інформацію для розвитку мовленнєвих умінь; 
розвивати фонематичний слух та інтонаційні навички за рахунок прослуховування й візуалізації матеріалу; проводити 
інтерактивний діалог; розвивати комунікативні здібності у процесі виконання навчальних телекомунікаційних проектів з 
носіями мови, що вивчається.

Висновки. Таким чином, інтерактивні Інтернет-технології створюють нові інноваційні освітні можливості, нове твор-
че середовище для навчання, підвищується мотивація студентів, зацікавленість у предметі, тому що англійська мова стає 
не ціллю, а засобом отримання цікавої та корисної інформації; дозволяють організувати як індивідуальну, так і колектив-
ну форми роботи зі студентами лінгвістичних спеціальностей, сполучаючи в собі функції засобу спілкування, а також 
інструменту інформаційної та технічної підтримки діяльності викладача й майбутніх філологів. 

Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Доцільні такі напрями подальших розвідок: критерії оці-
нювання ефективності навчання, що реалізується в умовах використання соціальних сервісів, особливості застосування 
чатів, форумів, освітньої платформи для групового навчання Edmodo.
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АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ БІЛІНГВІЗМУ В БОЛГАРОМОВНОМУ КОНТИНУУМІ ПОДУНАВ’Я

 В роботі описано форми контактування болгарської, російської та української мов в болгаромовних селах півдня 
України. З’ясовано, що білінгвізм – це перш за все соціокультурний феномен, який необхідно вивчати в різних аспек-
тах, насамперед у соціолінгвістичному, психолінгвістичному і власне лінгвістичному. Соціолінгвістичний аспект 
передбачає дослідження суспільних функцій і сфер застосування кожної з мов у певній спільноті, опис процесу і 
результатів їх взаємодії. У психологічному аспекті досліджено, як контакт двох/ трьох мов впливає на мовну пове-
дінку білінгвів, їх індивідуальна двомовність. У педагогічному аспекті розглянуто методи викладання мов у ситуації 
багатомовності. Виявлено, що в лінгвістичному аспекті використання декількох мов в комунікації призводить до 
інтерференції, змішування мов, кодовим перемикань.

Ключові слова: мультилінгвізм, контакт мов, аспекти білінгвізму, інтерференція, перемикання кодів, змішаний мову.

АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИЛИНГВИЗМА В БОЛГАРСКОМ КОНТИНУУМЕ ПОДУНАВЬЯ 
В работе описаны формы контактирования болгарского, русского и украинского языков в болгароязычных се-

лах юга Украины; установлена необходимость изучения сложившихся форм билингвизма/мультилингвизма в данном 
регионе в социолингвистическом, психологическом, педагогическом и лингвистическом аспектах. Анализ языкового 
материала показал, что речевое поведение индивидов в социолингвистическом аспекте регламентировано социоде-
мографическими и социокультурыми факторами. В психологическом аспекте исследовано, как контакт двух/ трех 
языков влияет на речевое поведение билингвов, их индивидуальное двуязычие, проанализированы вопросы детской 
речи в условиях билингвизма. В педагогическом аспекте рассмотрены методы преподавания языков в ситуации мно-
гоязычия. Выявлено, что лингвистическом аспекте использование нескольких языков в коммуникации приводит к 
интерференции, смешиванию языков, кодовым переключениям. 

Ключевые слова: мультилингвизм, контакт языков, аспекты билингвизма, интерференция, переключение кодов, 
смешаный язык.
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ASPECTS OF THE STUDY OF BILINGUALISM CONTINUUM THE OF UKRAINIAN PRIDUNAVIE
Basic historical and social factors infl uencing on forming of multilingualism in the Bulgarian villages of of Ukrainian 

Pridunavie are considered in the article. The forms of contact of the Bulgarian, Russian and Ukrainian languages are in-
process described in the bulgarian villages of south of Ukraine; the necessity of study of the folded forms of bilingualism/ 
multilingualism is set for this region in sociolinguistic, psychological, pedagogical and linguistic aspects. The analysis of 
language material showed that speech behavior of individuals in a sociolinguistic aspect is regulated sociodemographic and 
sociocultural factors, and also by the norms accepted in a speech collective. Basic determinants, having infl uence on forming 
of types language behavior at multilingualism, there are sociodemographic: age, social status and level of education. In a 
psychological aspect it is investigational as a contact two/ three languages infl uences on speech behavior of bilinguals, their 
individual bilingualism, the questions of child’s speech are analysed in the conditions of bilingualism and code switching. In a 
pedagogical aspect the methods of teaching of languages are considered it is Educed in the situation of multilingualism, that 
linguistic aspect the use of a few languages in communication results in interference, mixing of languages, code switching. 
The got results of research of aspects of bilingualism open the prospects of further study of language behavior of members 
of bilingual speech collectives, and also to the language situation in the multilingual settlements of Ukrainian Pridunavie.

Key words: multilingualism, contact languages, aspects of bilingualism, borrowing, interference, code switching.

На території України існує кілька мікроареалів із компактним проживанням представників різних національностей, де 
в межах одного населеного пункту можуть співіснувати кілька діалектів, споріднених і неспоріднених різноструктурних 
мов. На території одного з таких ареалів на півдні Одеської області компактно мешкає численна болгарська діаспора. Усі 
члени досліджуваного мовного континууму – білінгви і мультилінгви, для котрих рідним є болгарський діалект, що понад 
200 років функціонує дистантно від мови метрополії. Згідно з переписом населення 2001 року в Одеській області мешка-
ють 151 тис. болгар, тобто дві третини болгарського населення України. 

Регіон уважається мультилінгвальним, оскільки в ньому функціонують російська, українська, болгарська, гагаузька, 
албанська, молдавська літературні мови та їх діалекти. Взаємодія такої кількості мов сприяла утворенню етнічно гетеро-
генних мовних спільнот, у яких мови, обслуговуючи колектив, утворюють єдину соціально-комунікативну систему й у 
разі потреби функціонально доповнюють одна одну. Аналіз цих форм багатомовності відкриває перспективи подальшого 
вивчення мультилінгвізму в різних аспектах, що на цьому етапі є важливим не тільки для даного регіону, а і для вирішення 
мовного питання цілому в державі. 

Мета статті – вивчення билингвізму в болгаромовних селах півдня України в соціолінгвістичному, психологічному, 
педагогічному, культурологічному та лінгвістичному аспектах.

Мовні контакти в цьому білінгвальному / мультилінгвальному континуумі відбуваються на різних рівнях і в різних 
сферах спілкування. Процес взаємодії може бути рівноправним, коли обидві мови задіяні у процесі спілкування однако-
вою мірою, або нерівноправним, якщо одна з мов має більший соціальний престиж і поступово починає витісняти іншу, 
що призводить до звуження комунікативних функцій останньої і заміни її першою – мажоритарною – мовою. 

У соціолінгвістичній літературі прийнято виділяти чотири аспекти дослідження білінгвізму: власне лінгвістичний, 
соціологічний, педагогічний і психологічний [6, с. 27]. Необхідно доповнити цю класифікацію ще одним аспектом – 
культурологічним, оскільки контактуючі народи є носіями не тільки різних мов, але й різних культур, які безпосередньо 
впливають на контактування мов. 

У зазначеному регіоні необхідно досліджувати білінгвізм насамперед у соціолінгвістичному аспекті [1]. При вивченні 
багатомовності в цьому аспекті необхідно визначити обсяг суспільних функцій і сфер застосування кожної з мов, якими 
спілкується двомовне населення, розкрити механізми їх взаємодії і виявити основні соціальні чинники, що зумовлюють 
мовну поведінку білінгвів, а саме вибір ними мови комунікації в певній ситуації.

Соціолінгвістичні дослідження проводять на різних рівнях. Макрорівень передбачає аналіз функціонування мов у дер-
жаві чи регіоні, вивчення мовної політики держави та її впливу на мови національних меншин. На мікрорівні досліджують 
процес спілкування в мовних спільнотах, що поділяються на малі групи залежно від соціально-демографічних чинників. 
До цих груп відноситься родина, навчальні групи різного типу, професійні колективи. 

У соціолінгвістичному аспекті передбачено вивчення питань функціональної навантаженості рідної та нерідної мов, 
ступеня володіння ними, ціннісних орієнтацій. У зазначених населених пунктах не завжди існує чіткий і постійний поділ 
суспільних функцій між мовами. Одна з мов зазвичай домінує, частіше вживається індивідом, але в різних сферах і кому-
нікативних ситуаціях можуть домінувати різні мови. Так, в офіційній сфері це може бути державна мова (національна), у 
побутовій, сімейній обстановці – рідна (мова національної меншини), вивчена індивідом першою. 

Варто відзначити, що основними критеріями, які впливають на вибір мови спілкування у болгарських селах, є со-
ціально-демографічна характеристика особистості (вік, соціальний стан, рівень освіти тощо) і соціально-стратифікаційні 
параметри ситуації спілкування. За нашими спостереженнями, найбільш значущим чинником впливу на мовну поведінку 
інформантів виявився вік комунікантів. Представники старшого покоління більшою мірою зберігають прихильність до 
рідної мови, ніж молодь, мовна поведінка якої формується під впливом мови шкільного навчання, користування Інтер-
нетом, засобів масової інформації. У цій віковій групі спостерігається витіснення діалектів з деяких комунікативних сфер 
та їх заміна російською й українською мовами. Обсяг використання болгарської мови зменшується в напрямі «старше → 
середнє → молодше покоління». Завдяки використанню в комунікативній сфері російської й української мов у більшості 
сіл формується болгарсько-російський і болгарсько-український білінгвізм. 

У психолінгвістичному аспекті необхідно досліджувати контакт двох мов як мовленнєву взаємодію людей, що гово-
рять цими мовами, їх індивідуальну двомовність. Психолінгвістів у мовному контакті цікавить, як співіснують дві мови у 
свідомості білінгва і як індивід породжує мовленнєві висловлення, які належать двом мовам [3; 8]. 

Досліджуючи білінгвізм у психологічному плані, Є. М. Верещагін вважає, що це «психічний механізм, який дозволяє 
людині відтворювати і породжувати мовленнєві твори, що послідовно належать двом мовним системам» [4, с. 134]. У 
такому разі білінгвізм досліджується як процес «співіснування» мов у свідомості людини. Вчені розглядають вплив дво-
мовності на інтелектуальний розвиток індивіда. За гіпотезою І.О. Пєтухової, «у процесі оволодіння другою, третьою і т.д. 
мовою у структурі мовної свідомості білінгва відбуваються істотні зміни, пов’язані з необхідністю співіснування двох чи 
більше мовних систем» [11, с. 38]. Варто зазначити, що проблема білінгвізму в психологічному аспекті розглядається як 
проблема володіння різними мовними кодами та взаємодії цих кодів [5, с. 63].

Одна із основних задач дослідження психологічного аспекту білінгвізму в болгаромовному континуумі півдня Украї-
ни полягає у виявлення здібності індивіда думати на двох мовах без перекладу з одної мови на іншу – це завдання психо-
логії та, зокрема, психологічного експерименту. В досліджуваному континуумі цей аспект білінгвізму майже не вивчено. 
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На сьогодні немає досліджувань лінгвокультурологічного аспекту двомовності у зазначеному регіоні. 
У лінгвокультурологічному аспекті розглядається мовний контакт, що супроводжується етнічною і соціальною вза-

ємодією. У. Вайнрайх підкреслював, що контакт культур природно спричиняє дифузію елементів як матеріальної, так і 
духовної культури [2, с. 184]. При цьому контакт мов, безпосередньо пов’язаний із контактом культур, може привести до 
рівноправного співіснування двох культур та мов або до нерівноправного, коли одна культура та мова починають доміну-
вати над іншою, що зумовлює акультурацію однієї з етнічних груп, які знаходяться в контакті. Тоді контакт мов не тільки 
не обмежується перенесенням мовних елементів з однієї мови в іншу, але й супроводжується проникненням культурних 
елементів одного етносу в культуру іншого, здебільшого з домінуючої культури в ту, яка має менший престиж. Моно-
культуралізм спостерігається тільки за умови, якщо культурні традиції обох народів дуже близькі і знаходяться в умовах 
культурної гомогенності.

Учені розглядають білінгвізм і в педагогічному аспекті, оскільки навчання другої мови завжди пов’язане з певними 
психологічними змінами у свідомості індивіда. Відтак, при дослідженні багатомовності у болгарських селах Подунав’я 
можна виокремити аспект, присвячений питанням методичного характеру, що стосуються формування двомовності: в 
якому віці доцільно вивчати другу мову, які методи та прийоми навчання мов є більш ефективними тощо. За нашими спо-
стереженнями, ступінь володіння другою мовою залежить від того, в якому віці розпочато її вивчення. Вважається, що 
цей процес проходить легше в дитячому віці, бо діти легше, ніж дорослі, долають вплив рідної мови. Деякі дослідники 
вважають, що рідна мова сприяє кращому засвоєнню другої мови. На думку Н. М. Імедадзе, дитина вже в ранньому віці 
може опанувати тією чи іншою мірою дві мови та диференціювати свою мовну поведінку залежно від суб’єкта комуніка-
ції [9, с.63]. Для ефективного засвоєння мов та психологічного комфорту дитині необхідно у своїй свідомості «закріпити» 
мови за комунікантами, що спілкуються з нею, тобто навчати її мов необхідно за принципом «одна людина – одна мова». 

Спостереження над мовою школярів болгарської національності свідчать про те, що у процесі планомірного засвоєння 
української, російської та болгарської мов у школярів вирівнюються знання, і вони поступово опановують фонетичні та 
граматичні норми цих мов. У процесі шкільного навчання в білінгвів з’являється потреба у вираженні результатів мис-
леннєвої діяльності російською й українською мовами, оскільки всю нову для себе наукову, культурну і публіцистичну 
інформацію отримують за допомогою української, розширюють свої соціальні контакти тощо. 

Аналіз мовного матеріалу свідчить, що найпоширенішими видами інтерференції в письмових текстах учнів є помилки, 
зумовлені специфікою граматичних категорій болгарської мови, які не знаходять еквівалентів у російській та українській 
граматиці. Очевидно, граматична і синтаксична інтерференція породжується насамперед структурними відмінностями 
контактуючих мов. Синтаксичні кальки відзначаються особливо «замаскованим» і прихованим характером, адже вони 
будуються шляхом дослівного перекладу структур, характерних для іншої мови. 

Вивчення фактів інтерференції у контексті білінгвізму викликає інтерес у викладачів і методистів, які працюють над 
розробкою регіональних підручників. Досліджувати інтерференцію необхідно в практичному плані роботи при засвоєнні 
мови в умовах мультилінгвізму для уникнення причин, які її зумовлюють. 

Досліджуючи двомовність у лінгвістичному аспекті, слід аналізувати співвідносність структурних елементів двох мов, 
їх взаємовплив та взаємодію на всіх рівнях мовної системи, інтерференційні явища в мовленні двомовних індивідів [7; 10].

Міжмовна інтерференція є предметом постійного дослідження у працях учених, що вивчають мовні контакти. Укра-
їнський лінгвіст Ю. О. Жлуктенко під інтерференцією розуміє «всі зміни в структурі мови та в значеннях, властивостях і 
складі її одиниць, що виникають як наслідок її взаємодії з іншою мовою в ситуації мовного контакту» [7]. 

Функціонування на досліджуваній території кількох діалектів та мов спричиняє формування наддіалектних форм бол-
гарської мови, так званого койне; регіолектів з елементами мов, що контактують. Сформований у болгарському контину-
умі полілінгвізм призводить до запозичень, інтерференції, перемикання кодів та змішування мов. 

Російсько-болгарська двомовність у регіоні слугує основною умовою появи лексичних запозичень та інтерференцій-
них явищ. Викликає науковий інтерес неусвідомлене використання дітьми запозичень з російської мови – словосполучень 
і окремих слів, наприклад: не трябва героите да бъдат обязателно (зам. задължително) известни; авторът създава своя 
микромир (зам. микросвят), Чорбаджи Марко се страши (зам. се плаши) от последствията, писателят нахожда (вм. 
намира), това заметно (зам. забелязваме) в думите им, своите родственники (зам. роднини), почивните дни провеждам 
(зам. прекарвам) при моите родители. 

В мовленні учнів зустрічаються запозичення з української мови, например, той не мислеше да става политически 
діяч (вм. деятел), моята стрина прикрашава (вм. украсава) елхата, образува се ожеледиця (вм. поледица), поетът нео-
дноразово (вм. многократно) иска да покаже. 

Виділити якусь чітку закономірність запозичення слів дуже важко. Їх поява пов’язана з генетичною спорідненістю 
української, російської та болгарської мов, а також завдяки наявності в мові лакун, які білінгви заповнюють іншомовними 
лексемами.

Типовим виявом граматичної інтерференції в письмових текстах є відхилення від норм у використанні граматичних 
форм категорії роду, наприклад: всеки вечер (зам. всяка) чака да се върне, винаги пия чай със захара (зам. захарта), в 
неделя в къщи готвя италиански суп (зам. италианска супа). Подібні помилки спостерігаються тому, що слова ’вечер’, 
’захар’, ’супа’, які в російській мові марковані чоловічим родом, у літературній болгарській мові належать до жіночого. 

Перемикання коду відбувається автоматично і не залежить від суб’єктивного ставлення інформантів до використо-
вуваних ними мовних форм. Напр.: з мовлення болгарською мовою з перемиканням на російську: (болг.) На нашия этаж 
/ вентиляторы тези / напольные вентиляторы семьдесят пять гривен стоят/ стоят във всеки офис. Перемикання коду 
спостерігається у пояснювальній конструкції, яка визначає, про які саме вентилятори йдеться: напольные вентиляторы / 
семьдесят пять гривен стоят. 

 При відтворенні діалогу з монолінгвом. Наприклад (з розмови Л., 85 років, болгарки, зі своїм російськомовним ону-
ком): Аз и на Сережа разказвам/ викам: «Сидели бабушка дома/ не ходили нигде в гости/ мы дома порции ели/ картошка 
пекли»// Той ми казва: «Да/ бабушка/ сейчас другие времена»… У цьому прикладі жінка похилого віку переходить на 
російську, коли розказує про те, що вона говорила своєму російськомовному внукові.

При змішуванні мов у цих білінгвів дві мовні системи складно переплітаються, і вони прагнуть установити тотожність 
планів вираження і планів змісту двох мов цьому елементи, що належать до різних структур. При цьому відбувається 
включення в одну мову елементів іншої мови фактично в необмеженій кількості й у неадаптованому вигляді, наприклад 
(уривок з мовлення): може в техникум да учи/ смотря каква специальность/ же доде в гости ше питам; все занесох в 
Измаил /в медицинское училище и тийа устанаха там/ ас се умъжех /потом работих бухгалтер в колхоза.
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У мовленні жителів регіону змішування мов відбувається в неофіційній обстановці, при спілкуванні з близькими зна-
йомими, що теж володіють обома мовами. Білінгви, які спілкуються з такими ж двомовними в неофіційній обстановці, 
близькі до того, щоб «об’єднати» дві мови, якщо тема чи обстановка не дають чітких настанов до їх розмежування. 

Аналіз матеріалу показав, що в обстежених населених пунктах усі члени мовного континууму – білінгви і мультилінг-
ви. Серед мешканців сіл поширені різні види білінгвізму, що відбивають екзоглосну незбалансовану трьох- і чотирьох-
компонентну мовну ситуацію 

Отримані результати відкривають перспективи подальшого вивчення мультилінгвізму в різних аспектах, що на цьому 
етапі є важливим для України. Отримані результати дослідження необхідні для пошуку оптимальних шляхів формування 
досить гармонійної мовної особистості, яка володіє мовною компетенцією в галузі рідної та державної мови. 

Масовий мульти- та білінгвізм, що сформувався у населених пунктах українського Подунав’я потребує комплексного на-
укового дослідженння. Саме вивчення багатомовності крізь мовну/ мовленнєву поведінку мультилінгвальної особистості в ас-
пекті її соціальних, психологічних, культурних ознак дає можливість зясувати механізми формування і функціонування різних 
типів білінгвізму в мультилінгвальних спільнотах та спріяти формуванню збалансованої мовної ситуації в зазначеному регіоні. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Данная статья знакомит преподавателей с зарубежными направлениями в методике преподавания иностран-
ного языка. В рей представлен анализ, который дает возможность сориентироваться и выбрать оптимальный 
вариант с учетом индивидуальных особенностей обучаемых.

Ключевые слова: методы, устная речь, имитативный приемы, ситуативный подход.

АЛЬТЕРНАТИВНI МЕТОДИ НАВЧАННЯ IНОЗЕМНИХ МОВ
Стаття знайомить викладачів із зарубіжними напрямками в методиці викладання іноземної мови. У ній пред-

ставлений аналіз, який дає можливість зорієнтуватися і вибрати оптимальний варіант з урахуванням індивідуаль-
них особливостей учнів.

Ключові слова: методи, усне мовлення, імітативний прийоми, ситуативний підхід. 

ALTERNATIVE METHODS OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING
This article introduces teachers with foreign trends of teaching foreign languages methodology. It presents an analysis, 

which allows you to orient and select the best option, taking into account the individual characteristics of the students.
A number of interactive methods are proposed. In our study the task is to systematize existing technologies and creates 

discussion skills in the students. The research of an interactive approach in forming discussion skills found that these tech-
nologies increase the level of foreign language and contribute to making a positive impact on learning process and encour-
age 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 fi nd 
alternative solutions and choose the most optimal way of solving problems in the process of both individual and group works. 
Modern innovation of educational technologies must optimize a 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.

Key words: methods, speaking, imitative techniques, situational approach, interactive methods, speech activity, discus-
sion, group interaction. 

На сучасному етапі розвитку суспільства все більше розвивається міжкультурна комунікація. Спілкування між гро-
мадянами різних країн стає все більш тісним, отже, змінюються вимоги до освіти. В даний час в Україні йде становлення 
нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий освітній простір. В українській освіті проголошений сьогодні 
принцип варіативності, який дає можливість педагогічним колективам навчальних закладів вибирати і конструювати пе-
дагогічний процес за будь-якої моделі, включаючи авторські. 

© Л. М. Гречок, 2017
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Аналіз публікацій і досліджень. Видатний лінгвіст Г. Суіт (2) розділяючи думку інших представників прямого мето-
ду для практичного навчання, вважав, що шлях до цього лежить через вивчення текстів, що відтворюють живу розмовну 
мову – основу для навчання усного мовлення. Цьому автору належать наступні вимоги до текстів: 1) тексти повинні бути 
різноманітні й містити значне повторення мовного матеріалу, що сприяє запам’ятовуванню; 2) Г. Суіт відмовляється від 
характерної для прямого методу «туристської тематики» і пропонує тексти на найрізноманітніші теми; 3) на початку 
рекомендуються описові тексти – легші з граматичної сторони, а потім слід давати розповідні із скрапленням діалогів; 
4) нарешті, тексти повинні підбиратися з урахуванням поступового ускладнення труднощів. Так, Е. Бак стверджував, кри-
тикуючи прямий метод: «Я далекий від того, щоб не врахувати користь використання живої мови, але я не можу, однак, 
погодитися з усуненням рідної мови на початку занять іноземної мови вже тому, що передаючи значення фрази, що ви-
вчається рідною мовою, ми тим самим розвиваємо здатність до несвідомого засвоєння і сприяємо таким чином розумінню 
духу мови, і особливо оборотів мови, які помітні лише при сприянні рідної мови» [4, с. 95]. Для методистів цього періоду 
характерне значно більше використання рідної мови як засобу семантизації і контролю розуміння. З приводу останнього 
К. А. Ганшина писала: «А між тим користь перекладу, що проводиться вдумливо, з ретельністю, після використання та 
опрацювання тексту може бути дуже велика» [6; с. 41].

Ч. Фріз і Р. Ладо, вважають, що незалежно від кінцевої мети основу навчання складає усне мовлення. Вони створи-
ли методику роботи зі структурами. Аудіо-лінгвальний метод Ч. Фріза і Р. Ладо зберігає основні риси «неопрямізма»: 
кращий засіб для засвоєння мови є наслідування і багаторазове повторення вивченого. Значне місце в роботах Ч. Фріза і 
Р. Ладо відводиться швидкості мови, інтонації, ритму і т.д. 

Прямий метод при навчанні іноземної мови був розроблений в противагу граматико-переказному методу. Його пред-
ставниками є М. Берлиц, Ф. Гуен і О. Есперсен.

У вітчизняній методиці прийнято розглядати групу прямих методів: прямий метод і натуральний метод, який є різно-
видом прямого. До цієї групи належать також методи, що з’явилися у зв’язку з використанням в навчальному процесі 
технічних засобів навчання: аудіолінгвальний, який був особливо популярний в США, аудіовізуальний, розроблений у 
Франції, і усний (ситуативний) метод навчання іноземним мовам, який був поширений у Великобританії.

В США велика увага приділяється дослідженню таких сучасних методів, як метод навчання з опорою на фізичні дії і 
натуральний підхід Крашена, які також є різновидом прямого методу.

В основі прямого методу лежить ідея про те, що навчання іноземної мови повинно імітувати оволодіння рідною мовою 
і протікати природно, без спеціально організованого тренування. Назва «прямий метод» випливає з положення про те, що 
значення іноземного слова, фрази та інших одиниць мови має передаватися безпосередньо (directly), шляхом створення 
асоціацій між мовними формами і відповідними їм поняттями, які демонструються за допомогою міміки, жестів, дій, 
предметів, ситуацій спілкування і т. д. Основні положення прямого методу: 

• Навчання повинне здійснюватися тільки іноземною мовою, рідна мова учнів, а також переклад з рідної мови та з іно-
земної повністю виключаються з навчального процесу. 

• Метою навчання є формування умінь усного мовлення. З усіх видів мовленнєвої діяльності перевага віддається ау-
діюванню і говорінню, проте модифікації прямого методу допускають розумне застосування читання і письма, що сприяє 
закріпленню нового матеріалу. 

• Навчання лексиці проводиться на матеріалі, відібраному у відповідності з принципом використання в усному мов-
ленні. Одиницею вивчення є речення. Введення і тренування лексичних одиниць здійснюються на усній основі за допо-
могою перифраза, наочності, демонстрації дій і предметів. При введенні слів, що означають абстрактні поняття, викорис-
товуються такі прийоми, як тлумачення, синонімічні пари, опозиції і т. д. 

• Навчання граматиці здійснюється індуктивно, використання граматичних правил не допускається. Велика увага звер-
тається на граматичну правильність мови, помилки виправляються по мірі того, як студенти допускають їх у мовленні.

 • Формування фонетичних навичок. 
 • Мовний матеріал градуюється за ступенем складності, і оволодіння ним здійснюється відповідно до розробленої 

програми. 
 • Широко використовуються імітативні прийоми навчання, коли студенти повторюють за викладачем фрази і речення 

з метою домогтися фонетичної і граматичної правильності мовлення.
У вітчизняній методиці виділяють текстуально- імітативні і структурно- імітативні напрямки прямого методу. Перші 

грунтуються на роботі з текстом: викладач читає його або розповідає, супроводжуючи це жестами, мімікою, тлумаченням 
і демонстрацією різних засобів наочності. Переклад тексту не передбачається. 

Прямий метод досі успішно використовується в багатьох європейських країнах в приватних мовних школах, що пра-
цюють за системою Берлица. Позитивні сторони цього методу полягають в тому, що велика увага звертається на фонетич-
ну сторону мови, граматичну правильність і безпомилковість. Навчання здійснюється на конкретних програмах, в яких 
мовний матеріал строго градуйований і розташований в певній послідовності. Однак прямий метод не знайшов широкого 
поширення в практиці викладання іноземної мови в школі в основному через повного виключення рідної мови, що усклад-
нює семантизацію багатьох мовних явищ. Метод не є економічним, він розрахований на велику кількість навчальних 
годин. Відповідно даний метод викладання має здійснюватися носіями мови, що також нереально в школі. 

Аудіолінгвальний метод викладання іноземних мов заснований на біхевіорістському підході до навчання і структур-
ному напрямку в лінгвістиці. Суть методу полягає в тому, що мова трактується як «поведінка», якій слід навчити. Відпо-
відно до даного методу мова має бути представлена у вигляді невеликих за обсягом одиниць, структур, якими опановують 
студенти шляхом їх повторення, підстановки, трансформації і т. д. Навчання іноземної мови відповідно до аудіолінгваль-
ного методу ґрунтується на наступних принципах:

 • Формування навичок формоутворення і вживання різних мовних структур (habits) шляхом механічного повторення 
і запам’ятовування «правильної поведінки». 

• Перевага віддається усному мовленню у порівнянні з письмовим, використовується принцип усного випередження, 
коли студенти спочатку вивчають мовні явища в усному мовленні, а потім тренуються в їх вживанні в письмовому мов-
ленні. Усне мовлення є пріоритетним, на основі якого здійснюється оволодіння письмовим мовленням. Пропонується 
наступний порядок оволодіння видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо. 

• В основі навчання лежить мовна практика. Навчання граматиці здійснюється індуктивним шляхом на матеріалі віді-
браних структур.
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 • Значення лексичної одиниці пояснюється на основі ситуації, велика увага приділяється культурологічному аспекту 
викладання мови, вивченню системи культурних цінностей носіїв мови. 

• Широке використання наочності. 
Цілком очевидно, що аудіолінгвальний метод має цілий ряд недоліків, головними з яких є: пасивність студентів, від-

сутність ініціативи з боку викладача, тренування мовної форми без опори, а також недооцінка когнітивних процесів на-
вчання і ролі письмового мовлення. Позитивними в даному методі є наступні характеристики: наявність відбору та чіткої 
організації матеріалу залежно від труднощів оволодіння ним, використання різноманітних видів вправ і великої кількості 
наочного матеріалу. 

Аудіовізуальний (структурно-глобальний) метод навчання іноземним мовам заснований на принципах структурної 
лінгвістики і є різновидом прямого методу. Аудіовізуальний метод був розроблений в 1950-ті роки у Франції у вищій 
педагогічній школі в Сен-Клу.

Назва методу відображає його характерні риси: широке використання аудіовізуальних засобів навчання (діафільми, 
діапозитиви, кінофільми) і новітніх технічних засобів. Аудіовізуальний метод спирається на положення біхевіоризму: 
формування усно-мовленнєвих навичок, головна увага приділяється аудіюванню і говорінню. Послідовність оволодіння 
видами мовної діяльності така: аудіювання, говоріння, читання і письмо. 

• Усно-мовна спрямованість процесу навчання знаходить відображення в ретельному відборі мовного матеріалу. Від-
бирається лексика, яка характерна для усно-мовної форми висловлювання і відображає її особливості. 

 • Рідна мова повністю виключається з навчального процесу. Лексика вводиться без перекладу, переважно контексту-
альним способом. Вправи на переклад не використовуються.

• Ситуативний підхід реалізується в рамках відбору телевізійних фрагментів, які відображають основні ситуації спіл-
кування. Ці ситуації згодом відтворюються і доповнюються новими елементами. 

• Передбачається широке використання різних технічних засобів навчання, автентичних матеріалів та наочності, що 
сприяє мотивації навчання. Аудіовізуальний метод заняття складається з чотирьох етапів: «подання (глобальне сприйнят-
тя матеріалу, переважно інтуїтивне), пояснення (поетапна проробка зорово-слухового ряду та повне засвоєння його змісту 
і зорово-слуховий синтез), закріплення, розвиток (формування мовленнєвих умінь на основі набутих знань і навичок і 
вільне говоріння в межах теми уроку і відпрацьованих ситуацій спілкування)» (Глухів, Щукін 1993, с. 30). 

Аудіовізуальний метод навчання досі поширений у багатьох навчальних закладах при навчанні мови з використанням 
відеоматеріалів. Будучи різновидом прямого методу, аудіовізуальний метод ігнорує необхідність навчання писемного 
мовлення, недооцінює роль рідної мови студентів, повністю виключає переклад. Відповідно до положень біхевіоризму 
велика увага приділяється механічному повторенню і заучування.

Проаналізувавши вищезгадані методи навчання, які застосовуються в процесі вивчення іноземної мови, можна зробити 
висновок, що вони дають студентам можливість виявляти проблеми, збирати та аналізувати інформацію, знаходити альтер-
нативні рішення і обирати найбільш оптимальний шлях вирішення завдань у процесі як індивідуальної, так і групової роботи.
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СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ

У статті зосереджено увагу на одній з центральних проблем сучасної професійної освіти – формуванню термі-
нологічної компетентності як обов’язкового складника мовленнєвої культури фахівців. Частково розв’язати цю про-
блему покликаний курс української мови (за професійним спрямуванням), у контексті якого проаналізовано теоретичні 
й практичні питання, опрацювання і засвоєння яких підвищить рівень термінологічної культури майбутніх юристів. 

Ключові слова: термінологічна компетентність, мовно-професійна культура, юридична термінологія, юрист, 
професійне спілкування.

СПЕЦИФИКА ФОРМИРЩВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГОЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРАВО-
ВЕДОВ

В статье сосредоточено внимание на одной из центральных проблем современного профессионального обра-
зования – формированию терминологической компетентности как обязательной составляющей части речевой 
культуры специалистов. Частично решить эту проблему призванный курс украинского языка (профессионального 
направления), в контексте которого проанализированы теоретические и практические вопросы, проработка и ус-
воение которых повысит уровень терминологической культуры будущих юристов. 

Ключевые слова: терминологическая компетентность, язычно-профессиональная культура, юридическая тер-
минология, юрист, профессиональное общение.

SPECIFICS OF FORMATION OF A TERMINOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE LAWYERS
The article is devoted to the one of the central problems of the contemporary professional education – formation of a ter-

minological competence as a compulsory component of professionals cultural speech. The course of the Ukrainian teaching in 
its professional direction is aimed to solve the problem partially in the context of which some theoretical and practical issues 
were analyzed. Solving the problems will rise the level of the terminological culture of future lawyers. An educational process 
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in industry of higher pedagogical education has the directed character provided with the fi rst of all adjusted mechanism of 
current and fi nal control of levels of formed of professional competense of students-lawyers. Exactly test control of knowl-
edge, abilities and skills of students took the proper place in modern pedagogics as the most widespread tool. Use of tests in 
the process of study of course «Ukrainian (of the professional direction)» considerably optimizes the process of forming of 
them the students of faculties of law language comunicate of professional competense. The process of self-training which is 
important taking into account modern requirements to higher education in Ukraine is thus optimized. Strategy of development 
of higher education in Ukraine foresees upgrading of professional knowledge of students as tomorrow specialists competitive 
at the market of labour and adapted to the modern terms of the outer globalized space.

Key words: terminological competence, speech professional culture, legal terminological system, professional communication.

В наш час, час розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, 
розширення процесів демократизації нашого суспільства постала потреба впровадження української мови в усі сфери 
життєдіяльності держави, забезпечення використання її у професійній діяльності кожного.

Завдання вищої школи – готувати фахівців нової генерації: кваліфікованих, грамотних, мовнокомпетентних, які б 
досконало, ґрунтовно володіли українською літературною мовою у повсякденно-професійній, офіційно-документальній 
сфері, зокрема набули навичок комунікативно виправданого використання засобів мови, оволоділи мовою конкретної 
спеціальності, фаху. Майбутнім фахівцям мова потрібна не як сукупність правил, а як система світобачення, засіб куль-
турного співжиття в суспільстві, самоформування і самовираження особистості. Науково доведено, що стрижневими ком-
понентами професійно-комунікативної діяльності є мовленнєва компетенція і компетентність. 

Реалізація цього завдання у вищих навчальних закладах України здійснюється шляхом вивчення курсу «Українська 
мова (за професійним спрямуванням)». Зміст дисципліни покликаний не лише узагальнити й систематизувати знання з 
української мови, набуті студентами у школі, а й сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного 
мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки 
в професійній сфері. Юридична термінологія неодноразово розглядалася в дослідженнях правознавців Н. В. Артикуци [1], 
М. Б. Вербенєц [2] М. Клочко [3], Л.І.Чулінди [5], а також мовознавців А. С. Токарської, І. М. Кочан [4], Н. П. Яцишин [6].

Самостійна робота студентів полягає в свідомій самоорганізації процесу засвоєння знань, набутті необхідних навичок. 
Вона сприяє розвитку і вдосконаленню якостей, здібностей та вмінь студентів методами самовиховання, самонавчання і 
саморозвитку. Самостійне опрацювання програмного матеріалу (як обов’язкова форма навчання у вищому навчальному 
закладі 3-4 рівня акредитації) завершує цілісне вивчення теоретичного змісту програми навчальної дисципліни. Значну 
кількість матеріалу студенти опрацьовують без викладача з наступним контролем. Не зважаючи на те, що матеріал ви-
вчався самостійно, але в екзаменаційні (залікові, модульні) питання він вноситься обов’язково.

Згідно з навчальним планом, на самостійну роботу відведено 32 години для студентів заочної форми навчання. Питан-
ня, запропоновані на самостійне вивчення, розподілені за темами програми, що дозволяє скласти цілісне бачення кожної 
теми. Слухачі при цьому вдосконалюють методи самонавчання, розвивають творчий потенціал, формують вміння та на-
вички опрацювання навчального матеріалу, роботи з рекомендованою літературою.

Питання, що виносяться на самовивчення, включені до переліку питань для контролю засвоєного матеріалу навчаль-
ної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» на прикладі теми «Юридична термінологія», які 
можуть бути взірцем і для укладання аналогійних завдань студентам інших спеціальностей.

Теоретичні питання
1. Поняття терміноелемента. Утворення складових термінів.
2. Юридичні поняття-метафори та їх термінологічне позначення.
3. Проблема синонімії, омонімії та полісемії юридичних термінів.
4. Ознаки на особливості юридичної термінології.
5. Процес формування, розвитку та вдосконалення юридичної термінології. Його зв’язок з суспільною свідомістю і 

праворозумінням, з особливостями національної культури.
6. Гносеологічні та спеціально-юридичні фактори розвитку юридичних терміносистем.
7. Склад терміносистем юриспруденції. Співвідношення власне українських і запозичених термінів у терміносистемах 

юриспруденції.
8. Особливості міжнаціональних терміносистем, міжнародних договорів ООН та Ради Європи.
9. Проблема визначення понять, що позначаються юридичними термінами. Роль та типи дефініцій в юридичній тер-

мінології.
10. Проблема оцінності поняття, яке позначається юридичним терміном. Роль юридичних презумпцій та фікцій у роз-

витку терміносистем.
Практичні завдання
1. Перекладіть українською мовою юридичні терміни. Послуговуючись юридичною енциклопедією, з’ясуйте значення 

виділених слів. Сделка, иск, исковая давность, ходатайство, уголовное право, гражданское право, гражданские права, 
судебные издержки, несостоятельность должника, судопроизводство, постановление суда, решение суда, косвенные 
улики, вещественные доказательства, показания свидетелей, состав преступления.

2. Схарактеризуйте юридичні терміни за схемою: 1) дефініція (що означає термін), 2) ступінь спеціалізації (загально-
науковий, міжгалузевий, вузькоспеціалізований), 3) походження (власний, запозичений), 4) спосіб творення. Закон, галузь 
права, нормативно-правовий акт, інтерпретаційно-правовий акт, міжнародний договір, імплементація, інкорпорація, 
пролонгація, денонсація, позовна заява, приватноправові відносини, правочин.

3. Зредагуйте словосполучення. Вкажіть терміносполуки і поясніть їх значення. Третя особа на боці відповідача, 
третя особа на боці позивача, винести рішення, заключити договір, розбійні нападки, імплементація міжнародної угоди, 
дискримінація по статі, раціоналізуюча пропозиція, промисловий приклад, померла спадщина.

4. Порівняйте значення терміну «закон» у юриспруденції, філософії, соціології.
5. Випишіть з юридичної енциклопедії значення терміну «право», зробивши бібліографічний опис із зазначенням сто-

рінки. Підберіть синоніми до цього терміну. Яких значень терміну «право» стосуються ці синоніми?
6. Користуючись чинним законодавством та довідковою літературою, з’ясуйте значення термінів «три відсотки річних» 

та «три проценти річних». Чи є ці терміни синонімами? Чи належать вони до однієї терміносистеми? Відповідь обґрунтуйте.
7. Користуючись електронними джерелами, поясніть юридичні метафори «суддя-геркулес», «претор не займається 

дрібницями», «справа, шита білими нитками». Відповідь запишіть, зробивши бібліографічний опис джерела.
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8. Випишіть зі словника 10 юридичних термінів іншомовного походження. З’ясуйте їх значення та поясніть написан-
ня. Доберіть українські відповідники.

9. З’ясуйте значення іншомовних юридичних термінів. Доберіть до них українські відповідники. Чи виправдане ви-
користання англіцизмів? нормативно-правова лакуна, промульгація, імміграція, делікт, інтерпретаційно-правовий акт.

10. Доберіть 5-10 юридичних термінів чи терміносполук, до складу яких входять інтернаціональні словотворчі еле-
менти: анти-, інтер-, суб-, екс-, пост-.

11. Установіть відповідність між юридичними термінами у терміносистемі цивільного права: пропозиція укласти до-
говір, прийняття пропозиції укласти договір, оферта, акцепт.

12. Установіть відповідність між українськими та іншомовними юридичними термінами, що належать до однієї тер-
міносистеми: політичні права, активне виборче право, пасивне виборче право, право на життя, заборона смертної кари, 
застосування летальної сили. Котрі з цих термінів є ядром, а котрі периферійними термінами і у якій саме терміносистемі?

13. Випишіть з юридичної енциклопедії дефініції понять «закон», «право», «законодавство», «нормативно-правовий 
акт», «кодекс», зробивши бібліографічний опис із зазначенням сторінки. Які ознаки відповідних понять закріплено у 
дефініціях, а які, на вашу думку, не закріплено?

14. Запишіть 10 українських юридичних термінів, котрі походять з латинської чи грецької мови. Знайдіть їх дефініції 
– нормативні чи наукові.

15. Запишіть 10 юридичних термінів, котрі входять до терміносистеми Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод 1950 року (в її офіційному перекладі українською мовою). Чи відрізняється зміст понять, що позначаються 
цими юридичними термінами, у правовій системі України? Відповідь поясніть з покликанням на дефініції цих термінів.

Із переліку запитань викладач формує завдання для модульного контролю, а також для складання заліку чи іспиту. 
Також ці питання можуть слугувати темами рефератів, індивідуальних завдань (в тому числі і для самоконтролю).

1. Поняття та ознаки юридичного терміна.
2. Відмінність юридичного терміну від загальновживаного слова, професіоналізму та номенклатури.
3. Види юридичних термінів.
4. Способи творення юридичних термінів (вторинна номінація, морфологічний, синтаксичний, запозичення).
5. Поняття юридичної термінології, терміносистеми та термінологічного поля юридичних термінів.
6. Синоніми, омоніми, евфемізми в юриспруденції.
7. Оціночні поняття та їх позначення юридичними термінами.
8. Дефініції понять, що позначаються юридичними термінами.
9. Співвідношення термінів та понять.
10. Юридична термінологія в системі суспільно-політичних терміносистем.
11. Співвідношення понять «юридична термінологія» та «термінологія правознавства».
12. Юридичні поняття-метафори та їх термінологічне позначення.
13. Ознаки на особливості юридичної термінології.
14. Процес формування, розвитку та вдосконалення юридичної термінології. Його зв’язок з суспільною свідомістю і 

праворозумінням, з особливостями національної культури. Виникнення і розвиток терміносистем юриспруденції.
15. Склад терміносистем юриспруденції. Співвідношення власне українських, запозичених, калькованих термінів у 

цих терміносистемах.
Тести з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Тести на вибір одного з двох (трьох) варіантів
1. За структурою юридичні терміни поділяються на
A. звичайні 
Б. прості
B. однослівні
2. В українській юридичній термінології однозначно переважають
A. односкладові юридичні терміни
Б. двоскладові юридичні терміни, утворені за моделлю «прикметник+іменник»
B. багатоскладові юридичні терміни, утворені за різними моделями
Тести на встановлення відповідності
3. Встановіть відповідність у вигляді букв і цифр між терміном та його визначенням

1. Юридичний термін А. норми особливого роду, що включаються органічно в механізм правового регулювання, що 
визначають його загальні основи, організаційні передумови

2. Професіоналізм Б. напівофіційне слово, сферою уживання якого є, як правило, усне побутово-професійне мов-
лення правників

3. Номенклатура В. система специфічних назв конкретних правових об’єктів: державних і міжнародних органів, 
установ та організацій, посад, документів, державних нагород
Г. слово або словосполучення, що виражає поняття з правової сфери суспільного життя і має 
визначення (дефініцію) у юридичній літературі (законодавчих актах, юридичних словниках, на-
уково-правових працях)

4. Встановіть відповідність у вигляді букв і цифр між терміном та способом його творення

1. Злочин А. вторинна номінація

2. Склад злочину Б. запозичення

3. Співучасник В. синтаксичний

4. Кримінологія Г. морфологічний

Ґ. безсуфіксний
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Тести на доповнення
5. Терміни об’єднуються в..., які виражають поняття однієї галузі.
6. Перше місце за продуктивністю складає спосіб творення юридичних термінів: термінологічні словосполучення 

складають приблизно 80% законодавчого словника...
7. Історично сформована сукупність термінів, яка виражає систему правових понять і призначена забезпечувати спе-

цифічні потреби спілкування у сфері законодавства, юридичної науки і практики, – це...
8. Слово чи словосполучення, яке позначає поняття певної предметної сфери і має визначення в юридичній літературі 

має назву...
Тести ситуційного характеру 
9. Замініть слова на евфемізми: інвалід, в’язниця, дешева річ, ненадійний, низький, товстий, боягуз, грубий, спокуша-

ти, некмітлива людина, дуже повільно.
10. Доберіть власне українські синоніми до іншомовних юридичних термінів: юриспруденция, юрист, недействи-

тельность сделки, адаптация, интерпретация, толкование.
11. Визначте спосіб творення юридичних термінів: факторинг, упущена вигода, суд, позов, право, співучасник, ма-

теріальна відповідальність, третя особа на стороні позивача, нормативно-правова конкуренція.
12. Зредагуйте словосполучення для приведення їх до відповідності до термінів терміносистем цивільного пра-

ва та процесу: третя особа на боці відповідача, проголошення особи мертвою, заключити договір, недійсність угоди, 
промисловий приклад, померла спадщина.

Отже, в результаті студенти можуть демонструвати знання усіх теоретичних питань, що базуються на знанні рекомендо-
ваної базової та допоміжної літератури, розуміння основних понять та положень теми, вміння оперувати ними при розв’язанні 
творчих та практичних завдань; вміння на підставі аналізу літератури робити аналітичні висновки з проблем дисципліни.
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ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИХ ТЕКСТІВ 
ПІД ЧАС ПАРАЛЕЛЬНОГО КОРПУСНОГО ПЕРЕКЛАДУ

У статті розглядаються лексичні зміни під час багатомовного перекладу офіційно-ділової термінології в додат-
ку-інтерфейсі InfoStream та Національному корпусі російської мови (НКРМ). Розглядаючи окремі офіційно-ділові 
документи НАТО, аналізуються скорочення, транслітерації, формальні та смислові еквіваленти тексту. Досліджу-
ється трансформація термінів офіційних юридичних документів на лексичному, граматичному та семантичному 
рівнях. Вказується на міжкультурну мовну комунікацію, оскільки в перекладацький контакт вступають різні право-
ві системи і правові культури, розбіжності в яких обумовлюють багато проблем офіційно-ділового перекладу.

Відповідно до дослідження, пропонується методика створення електронного словника в НКРМ, на основі тер-
мінів юридичних та ділових документів міжнародних організацій. 

Ключові слова: Національний корпус російської мови, офіційно-ділові документи, мовні трансформації, лексико-
графічний аналіз, електронний словник.

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ, ПРИ ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫХ КОРПУСНЫХ ПЕРЕВОДАХ

В статье рассматриваются лексические изменения во время многоязычного перевода официально-деловой термино-
логии, в приложении-интерфейсе InfoStream и Национальном корпусе русского языка (НКРЯ). Рассматривая отдельные 
официально деловые документы НАТО, анализируются сокращения, транслитерации, формальные и смысловые эквива-
ленты текста. Рассматривается трансформация сроков официальных юридических документов на лексическом, грам-
матическом и семантическом уровнях. Указывается на межкультурную языковую коммуникацию, поскольку в перевод-
ческий контакт вступают различные правовые системы и правовые культуры, разногласия в которых обусловливают 
многие проблемы официально-делового перевода. Согласно исследованию, предлагается методика создания электронного 
словаря в НКРМ, на основе популярных терминов юридических и деловых документов международных организаций.

Ключевые слова: Национальный корпус русского языка, официально деловые документы, языковые трансфор-
мации, лексикографический анализ, электронный словарь.

LEXICOGRAPHICAL TRANSFORMATIONS OFFICIAL BUSINESS TEXTS, DURING PARALLEL CORPUS 
TRANSLATION

The article deals with lexical changes during multilingual translation of offi cial business terminology in the application 
interface InfoStream and the Russian National Corpus (RNC). Considering some offi cial-business documents of NATO, ana-
lyzes abbreviation, transliteration, formal and semantic equivalents of text. The need for quality translation of international 
terminology, including the terms of the offi cial archival texts NATO is an important source of business study and legal diction-
ary. The author notes that the offi cial ambiguous terms have largely cliche form, and cognitive information that they contain, 
shall be made in accordance with the strict rules of convention or document.
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The study argues that the transformation in offi cial legal documents is the lexical, grammatical and semantic levels. Ac-
tive concluded that legal terms, abbreviations, clichés require particularly accurate translation. For adequate translation of 
any legal document software base must be equipped terminology and legal units to be periodically renewed. Also, the offi cial 
language of business requires rigid standardization of used language means. Cliches, stamps or cliches offers are the basis of 
NATO documents, by using them it can be achieved a certain syntactic and semantic formalization of text. The method for cre-
ating an electronic dictionary in RNC based on popular terms of legal and business documents of international organizations. 

Key words: Russian National Corpus, offi cial-business documents, language transformation, lexicographical analysis, 
electronic dictionary.

Актуальність та стан наукового дослідження. Необхідність якісного перекладу міжнародної термінології, зокрема 
термінів із офіційних архівних текстів НАТО є важливим джерелом вивчення ділового та юридичного словника. Цим 
обумовлена необхідність гармонізації правової термінології та їх трансформації в перекладі адміністративно-правових 
документів міжнародних організацій. Стан дослідження офіційно-ділової термінології перебуває на початковій стадії до-
слідження, юридичну термінологію та словники розглядали Л. С. Бархударов, Я. І. Рецкер, Т. Р. Левицька, А. М. Фітерман 
тощо. Проте переклад термінології міжнародних документів НАТО в паралельному НКРМ та його додатках – авторське 
дослідження, яке має достатню лінгвістичну перспективу.

Мета дослідження – аналіз лексикографічних трансформацій офіційно-ділової термінології в системі паралельного 
корпусного перекладу.

Концептуальні завдання: розглянути сутність лексичних трансформацій; навести приклади застосування терміно-
логічних трансформацій англомовних, французькомовних перекладних адміністративно-правових документів НАТО; на-
вести приклад трансформацій термінів в НКРМ та додатку InfoStream.

Виклад основного матеріалу та результати дослідження. В процесі корпусного перекладу міжнародних юридичних 
та офіційних документів, виникають труднощі з правильною класифікацією термінології. Багатозначні офіційні терміни 
мають здебільшого клішовану форму, і когнітивна інформація, яка в них міститься, повинна оформлятися відповідно до 
суворих правил конвенції чи документу. Джерело і реципієнт цих текстів – це адміністративні органи, яким потрібні до-
кументи для підтвердження прав і повноважень відповідних осіб.

Трансформація термінів в корпусній лінгвістиці розглядається на декількох рівнях (концепції В. Н. Коміссарова, 
Г. В. Кубіца) [4; 5]: 

1) як один з методів вторинних мовних структур, що складається в закономірну зміну основних моделей (або ядерних 
структур); 

2) як символічно виражені морфемно-синтаксичні відповідності між подібними пропозиціями і фразами, які виявля-
ються в певному корпусі тексту; 

3) як вид лексичного транскрибування і транслітерації, калькування та лексико-семантичні заміни (конкретизація, 
генералізація, модуляція); 

4) як граматичні трансформації, до яких належать синтаксичне уподібнення (дослівний переклад), членування пропо-
зиції, об’єднання пропозицій, граматичні заміни (форми слова, частини мови або члена речення).

Трансформація термінів офіційних юридичних документів відбувається на лексичному, граматичному та семантично-
му рівнях. Корпусний переклад офіційних юридичних документів можна вважати скоріше актом міжкультурної комуніка-
ції, ніж актом міжмовної комунікації, оскільки в перекладацький контакт вступають різні правові системи і правові куль-
тури, розбіжності в яких обумовлюють багато проблем офіційно-ділового перекладу. Тому термінологічні особливості 
міжнародного правового поля, в якому поєднуються різні за часом виникнення і походженням слова-терміни і юридичні 
поняття, а також загальна термінологічна невпорядкованість правового дискурсу є складним явищем, яке долається зде-
більшого на основі електронних корпусів НКРМ та додатку InfoStream (Рисунок 1) [7].

Рисунок 1. Приклад перекладу юридичної термінології документів НАТО, 
та особливості трансформації лем (пошук по ключових словах «Ирак-НАТО»)
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У прикладі на переклад юридичної термінології з англійської мови на російську впливають як чинники об’єктивного 
характеру (наявність термінів, що відображають англійськомовну правову специфіку, багатозначність і варіативність тер-
мінів, їх семантична непрозорість тощо), так і фактори суб’єктивного порядку (принцип першої асоціації, загальні термі-
нологічні помилки). Тому, варто застосовувати, в даному випадку, три типи перекладацьких стратегій, релевантних для 
юридичного перекладу: термінологічне конструювання; стратегія «свідомих опущень» і стратегія «свідомих спрощень». 

Лінгвістичним орієнтиром для юридичного перекладу з англійської на російську мову і навпаки є принцип Plain 
English Campaign, що дасть змогу досягнути розуміння перекладеного юридичного тексту і його доступності представ-
никами іншої правової культури (української та російської) [2, с. 18]. Тому варто враховувати «діалектику» юридичного 
перекладу, яка полягає в тому, що юридичний переклад з російської мови на англійську і з англійської мови на російську 
є два різноспрямованих, але і тісно взаємопов’язаних процеси.

Виникнення граматичних трансформацій зумовлюється, передусім, змінами структури двох чи більше мов. Лексичні 
трансформації необхідні через лексичні розбіжності (різну семантичну структуру мов, різні значення слів, різну сполучува-
ність або відсутність слів відповідного значення в мові, на який робиться переклад, або через відмінності у вживанні слів). 

Тому в процесі корпусного перекладу адміністративно-правових документів НАТО на лексичному і граматичному 
рівнях обумовлюють застосування різних перекладацьких трансформацій термінів (Рисунок 2) [8].

Рисунок 2. Трансформація юридичних термінів в паралельному корпусі НКРМ 
(шість із десяти варіантів текстового блоку)

Наприклад, в процесі перекладу англомовних текстів можна побачити власні назви, імена, географічні назви, мікро-
топоніми (назви вулиць, площ, проспектів тощо), назви організацій. Найпростіший спосіб перекладу таких документів 
– це корпусна транслітерація. За допомогою цього способу зазвичай передаються скорочені назви військових блоків, 
політичних партій, промислових товариств тощо. Особливого значення набувають скорочення. Скорочення утворюються 
різними способами: використовуються тільки перші або заголовні букви. Наприклад: CA – Court of Appeal; CC – Court of 
Cassation; TGI – Нigher Сourt; OI – International Organizations.

В НКРМ можливе англомовне скорочення з російськомовними та французькими відповідниками (дослівний пере-
кладом). У корпусі скорочення можуть бути побудовані за тією ж моделлю: USSR – СССР; ONU – ООН; OTAN – NATO 
– НАТО; UNESCO – ЮНЕСКО.

В даному випадку, основною лексичною і понятійною одиницею спеціальної мовної сфери є термін. Як юристи, так і 
лінгвісти (зокрема, дослідник Кубіц Г. В.) [5, с. 49] вказують на незалежність терміна від контексту, при цьому значення 
терміна розкривається в його дефініції, а не в контексті, як це відбувається із загальновживаною лексикою. Таким чином, 
слово переходить з загальнолітературної мови в мову професійний і стає елементом терміносистеми.

Вагоме значення в процесі перекладу термінів у договорах будь-якої специфіки має поняття еквівалентність (тобто 
збіг понять в англійській, французькій, німецькій, російській та українській мовах). Вважається, що повна еквівалентність 
властива тим поняттям, які збігаються за всіма понятійними ознаками. Однак, в більшості випадків термінологічні лек-
семи не збігаються, і вже не можна говорити про повну еквівалентність при перекладі того чи іншого правового терміна.

Можна виділити формальну еквівалентність паралельного перекладу офіційних документів, яка передбачає переклад 
виразу загальних значень на двох чи більших мовах аналогічними мовними формами. Наприклад [6]: Французька деле-
гація НАТО прибуває сьогодні до Києва – French NATO delegation arrives today in Kyiv – Французская делегация НАТО 
прибывает сегодня в Киев.
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Змістовий еквівалент передбачає вираз одних і тих же значень в двох мовах різними способами. Наприклад [6]: Деле-
гація НАТО вилетіла до Києва – Делегация НАТО полетела в Киев – NATO delegation arrived in Kiev.

Ситуаційний еквівалент передбачає вираз висловлювань, що описують одну й ту ж ситуацію, не лише за допомогою 
різних форм, але і за допомогою різних елементарних значень. Наприклад [6]: Делегація НАТО повернулася на батьків-
щину до Франції – NATO delegation returned home to France – Делегация НАТО вернулась на родину во Францию.

Описовий переклад застосовується тоді, коли в іншій мові не існує відповідного поняття. Наприклад [6]: Засідання 
комітету НАТО, на круглому столі в Києві – Заседание комитета НАТО, на круглом столе в Киеве – Meeting of the NATO 
Committee on the round table in Kiev.

Комітет НАТО дав «зелене світло» щодо збройної допомоги Україні Комитет НАТО, дал «зеленый свет» по вооружен-
ной помощи Украине – Committee of NATO, gave the «green light» for the armed assistance to Ukraine.

Такі розбіжності пояснюємо різницею правової культури. В процесі ефективної багатомовної комунікації має місце не 
тільки міжмовна, але і міжкультурна комунікація, під якою прийнято розуміти адекватне взаєморозуміння двох учасників 
комунікативного акту, що належать до різних національних культур.

Як наголошує Казанцев А. І. [3, с. 12], розглядаючи формули офіційно-ділового тексту, характерною рисою яких є 
ситуативна вмотивованість, безпосередньо пов’язана з світобачення народу – носія мови, необхідно враховувати їх на-
ціональну специфіку і культурну конотацію. В даному випадку система одиниць офіційно-ділового мови пов’язана з 
матеріальною, соціальною і духовною культурою мовної спільноти і, отже, є відображенням її культурно-національного 
досвіду.

Стандартним для юридичної термінології є використання кліше і штампів, тобто способів відбору мовних засобів, 
типових для офіційно-ділового стилю. У цьому випадку мова йде про штампи, властиві тому чи іншому письменникові 
або штампи наукового або офіційно-ділового стилю. Мова юридичних документів вміщує багато кліше і штампів. Висока 
повторюваність стійких словосполучень надає текстам офіційно-ділового стилю стандартизований характер.

Тому еквівалентність кліше у багатомовних паралельних корпусах різна. Багато термінів властиві одній правовій сис-
темі, можуть мати інший зміст або взагалі не мати еквівалента в іншій правовій системі. Особливо це стосується права 
країн, що належать до різних соціально-економічних формацій.

Наприклад, в процесі паралельного перекладу досить зіставити кілька кліше на англійській і російській мові [6]: 
Работа по внедрению ядерного оружия; борьба по уничтожению сепаратистов; эксперимент по применению оружия; 

исследования по ликвидации сепаратизма в ЛНР і ДНР.
Work on the introduction of nuclear weapons; the struggle to destroy the separatists; an experiment on the use of weapons; 

research to eliminate separatism in LNR and DNR.
В українських відповідниках варто застосовувати дієслівні категорії: впроваджувати, винищувати, експеримент із за-

стосуванням, дослідження з ліквідації. Змінам не піддаються абревіатурні терміни ЛНР, ДНР, сепаратизм, що є лексично 
однозначними категоріями.

Висновки. Отже, після розгляду особливостей застосування лексичних та граматичних трансформацій в процесі кор-
пусного перекладу юридичних термінів, можна стверджувати про важливість їх словникового оформлення, як практич-
ного додатка до паралельного корпусу. Юридичні терміни, скорочення, кліше вимагають особливо точного перекладу. 
Для адекватного перекладу будь-якого юридичного документа програмна база має бути оснащена термінологічними і 
юридичними блоками, які необхідно періодично поновлювати.

Також, офіційна ділова мова передбачає жорстку стандартизацію застосовуваних мовних засобів. Основою докумен-
тів НАТО є кліше, штампи або клішовані пропозиції, за допомогою яких досягається певна синтаксична і семантична 
формалізація тексту.
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Статтю присвячено дослідженню англомовних офтальмологічних термінів. Аналіз термінів проводиться на осно-
ві лексикографічних джерел та автентичних статей зі спеціалізованих періодичних видань. Терміни класифіковано за 
структурою, етимологією, за тематикою. Для аналізу текстів англомовних статей застосовано корпусний підхід. 
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АНГЛИЙСКИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ФОКУСЕ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Статья посвящена исследованию англоязычных офтальмологических терминов. Анализ терминов проводится 

на основании лексикографических источников и аутентичных статей из специализированных периодических из-
даний. Термины классифицированы по структуре, этимологии та тематике. Для анализа текстов англоязычных 
статей использован корпусный подход. Авторы иллюстрируют статью примерами из Британского национального 
корпуса и лексикографических источников. 

Ключевые слова: термин, офтальмология, классификация, корпусный подход, Британский национальный корпус. 

ENGLISH OPHTHALMOLOGICAL TERMS IN THE FOCUS OF CORPUS LINGUISTICS
The article deals with the peculiarities of English ophthalmological terms. The terms have been analyzed on the basis of lexi-

cographic sources and authentic publications related to the fi eld of ophthalmology. The terms have been classifi ed according to 
their structure and etymology, the authors have also proposed thematic classifi cation of the ophthalmological terms. The authors 
conclude that the majority of English ophthalmological terms originate from Greek or Latin, the terms of the studied fi eld can be 
structurally classifi ed into simple, combined and compound terms and each of them may belong to one of 10 thematic groups. With 
a view of consideration of the specifi city of contextual functioning of the terms the corpus approach has been applied. Analysis of the 
English ophthalmological terms has been carried out by means of AntConc software and British National Corpus (BNC). In order to 
realize the main aim of the research eight articles devoted to such topics as eye abnormalities, eye diseases and physiological pecu-
liarities have been scrutinized. The results obtained during the research are illustrated with the examples from the studied sources.

Key words: term, ophthalmology, classifi cation, corpus approach, British National Corpus (BNC).

Зір людини є одним із її сенсорних чуттів, що дозволяє сприймати навколишній світ у вигляді зображень, і, водночас, це 
один з найважливіших інформаційних каналів. Саме тому ефективне лікування зору була проблемою, яка турбувала ще лі-
карів Стародавнього світу, і залишається одним з першочергових завдань сучасної медицини. Пошук ефективних підходів 
і методів лікування потребує швидкого розвитку галузі, представлення й обговорення інноваційних розробок, постійного 
обміну досвідом колег з різних країн. У філологічному плані це зумовлює потребу дослідження і впорядкування галузевої 
медичної термінології. З огляду на те, що англійська мова залишається мовою міжнародного, в тому числі професійного 
спілкування і постійно поповнюється новими термінами, їх дослідження за допомогою сучасних методів є актуальним.

Метою цієї статті є короткий огляд результатів спроби застосування корпусної лінгвістики до аналізу англійських 
офтальмологічних термінів з позицій їх етимологічних, структурних і функціональних особливостей. 

Медична термінологія неодноразово опинялася у центрі уваги науковців і зберігає свою актуальність для нових роз-
відок. Цьому питанню присвячені дослідження А. В. Боцмана [2], О. Б. Петрова [8], В. Лабова [22], С. В. Вострової [3], 
Л. Ю. Зубової [5], І. В. Знаменської [4], А. В. Косенко [6] та інших. Основна увага науковців приділяється етимологічним 
особливостям медичних термінів, їх структурним і функціональним характеристикам, а також пошуку оптимальних спо-
собів їх перекладу [11, 10, 9]. 

Англійська офтальмологічна термінологія має не лише риси, притаманні медичній термінології в цілому, але й пев-
ну специфіку. Тому перш за все, розглянемо загальні особливості сучасної медичної термінології. Як підкреслюють 
І . М. Терлецька, М. О. Кобильченко та Н. С. Шекера, «формування сучасної медичної термінології пов’язано не тільки з 
вихідною лексичною основою, і навіть не тільки зі змістом відповідних понять, але й з тими соціальними змінами, які від-
буваються у світі в цілому, так і в окремих країнах, що мають сформовані медичні школи [11, c. 291]. Сучасна англомовна 
медична термінологія є системою медичних термінів – мовних знаків у спеціальній функції носія інформації про систему 
наукових знань і практичних заходів, поєднаних метою діагностики, лікування і попередження хвороб, збереження і зміц-
нення здоров’я та працездатності людини, подовження життя [4, с. 4].

Р. В. Поворознюк також звертає увагу на кілька спроб стандартизувати термінологічне поле медицини в Європі шля-
хом опублікування низки лексикографічних джерел. З них найбільш повною і відповідною, на думку дослідниці, є міжна-
родна медична спільнота вважає Terminologia Anatomica, розроблену Федеративним комітетом з анатомічної термінології 
(FCAT) за участі Міжнародної федерації анатомічних асоціацій (IFAA) у 1998 році і розміщену на сайті Федеративної 
міжнародної програми з анатомічної термінології (FIPAT), організації-наступника FCAT. Однак дослідниця підкреслює, 
що поява термінологічних стандартів не усунула варіативність як таку, а швидше додала до існуючого поля лексичних 
одиниць нові [10, c. 355]. У цьому контексті на окремий розгляд заслуговує термінологічний апарат кожної з галузей ме-
дицини і, зокрема, офтальмології. 

За аналогією з традиційною дефініцією, офтальмологічний термін може бути визначеним як слово чи словосполучення, яке 
номінує елементи анатомії та фізіології ока, а також захворювання органів зору, методи їх лікування й профілактики. Як і 
будь-які інші терміни, офтальмологічні характеризуються моносемантичністю, стилістичною нейтральністю, точністю, високою 
вмотивованістю та семантичною прозорістю. Класифікувати їх можливо за етимологією, структурою та тематичними групами. 

Визначальними ознаками розвитку англійської медичної термінології А.В. Косенко вважає інтеграцію, що є наслід-
ком взаємодії з іншими галузями знань, диференціацію, що уможливлюється внаслідок дотику нових наук з власними 
термінологіями, інтернаціоналізацію, реалізовану через терміни з греко-латинською основою, економію, реалізовану за 
допомогою абревіації, скорочення шляхом символів, введення у текст засобів немовної номінації, а також уніфікацію як 
результат термінографії й стандартизації [6, c. 69]. Основу медичної термінології складають запозичені греко-латинські 
терміни або терміни, створені штучно з греко-латинських терміноелементів [11, c. 292]. При цьому характерною є на-
явність у термінів двох або більше синонімів, один з яких грецький, а інший – латинський. Наприклад, ophthalmologist 
(грецьк.), oculist (лат.). Водночас незначна кількість термінів належать до італійської, французької або арабської мов. 

До англомовних термінів латинського походження належать терміни з префіксами an-, ab-, ad-, alb-, ambi-, ante-, 
articul(o)-, aut(o)-, aux(o), bi-, cili-, circum-, co-, com-, di-, dis-, ex-, inter-, irid-, ocul(o)-, palpebr-, vas- та інші [13, с. 71–72]. 
Наведемо приклади: aniridia, anisocoria, cilium, iridodonesis, astigmatism тощо [7].

Продуктивним способом творення англомовних термінів галузі офтальмології є афіксація. Так, до англомовних термі-
нів латинського походження належать терміни з суфіксами -al, -ary, -ation, -dynia, -form, -icle, -ics, -ous, -ion, -y. Наприклад, 
sclerectomy, diascleral, extension, mucous та ін [23].

Значна частина офтальмологічних термінів утворена за допомогою префіксів грецької мови, зокрема an-, anti-, aniso-, cata-, di-, 
dys, hyper-, irid(o)-, kerat(o)-, ophthalm(o)-, phaco-, xer(o)- [13, с. 72–73]. Наприклад: anisocoria, cataract, dyscoria, xerophthalmia [1].

Англійські офтальмологічні терміни характеризуються наявністю термінотворчих грецьких суфіксів або напівсу-
фіксів, серед яких найбільш продуктивними є -algia, -gen, -graph, -ism, -meter, -oma, -scopy [13, с. 73–74]. Наприклад: 
strabismus, optometer, focimeter, glaucoma, fundoscopy [7].



116 ISSN 2519-2558            Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Деякі англомовні офтальмологічні медичні терміни також формувалися під впливом французької мови,. Як зазначає 
М. Ангелес, це пов’язано з історичними умовами, що склалися в країні після навали норманів, та зникнення з ужитку 
латинської мови у VII–VIII ст. [13, с. 74–75]. Прикладами термінів французького походження є такі: peau d‘orange lesion, 
optic, organ, malignant, curettage, irisbombé [7].

Офтальмологічні терміни, як і всі медичні терміни вирізняються різною структурою. Так, за структурою офтальмоло-
гічні терміни можна поділити на:

прості, тобто такі, що позначають поняття галузі офтальмології та складаються з одного самостійного слова. Напри-
клад, blepharitis, chalazion, nyctalopia, retina, swelling [7].

складні офтальмологічні терміни складаються з двох і більше слів, які пишуться разом або через дефіс. Наведемо при-
клади: sclerokeratitis, limbal-based, jelly-like, convexo-conсave, iridodonesis та ін [7, с. 15].

терміни–словосполучення – це офтальмологічні терміни, які складаються з двох і більше самостійних слів та разом 
позначають одне поняття зазначеної галузі. Наприклад, achromatic vision, granular corneal dystrophy, mucoid discharge, 
pigmente pithelium detachment та ін [1].

На окрему увагу заслуговують також терміни-епоніми – це терміни та термінологічні сполучення, які у своїй назві 
містять ім’я лікаря, що вперше описав певну хворобу, синдром чи аномалію або ім’я пацієнта, у якого було виявлено це 
явище. І. М. Терлецька, М. О. Кобильченко та Н. С. Шекера вказують на те, що разом з класичними термінами-епонімами, 
що увійшли до вжитку в XVI-XIXстоліттях, з’являються нові терміни, що відображають як етапи розвитку нових галузей 
медичної науки, так і пріоритет того або іншого ученого, країни у відкритті нових фактів [11, c.193]. Прикладами офталь-
мологічних термінів-епонімів можуть слугувати такі: Axenfeld‘s syndrome, Zeiss lens, Schirmer‘s test [3].

В межах термінологічного поля офтальмології можливо також виділити певні тематичні групи. Тематичний критерій 
вказує на ту сферу галузі, де застосовується термін, а відтак частково – й на його функціональну характеристику. Розподіл 
офтальмологічних термінів за тематичними групами також є важливим для вивчення варіативності мовних одиниць. За 
А. В. Ткач, під варіантами розуміються різні прояви одного й того ж значення, тобто видозміна якої-небудь мовної одини-
ці, яка, незалежно від усіх змін, є сталою (незмінною) [12, c.131]. Варіативність медичної термінології в цілому і офталь-
мологічної зокрема потребує детального дослідження, у тому числі й у перекладознавчому аспекті. На нашу думку, мож-
ливо виділити такі тематичні групи англійських офтальмологічних термінів:

• анатомічні терміни – терміни галузі офтальмології, що позначають фізіологічні особливості органів зору людини, 
їх будову. Наприклад: lateral canthaltendon, orbital fl oor, pupil, crystalline lens, tarsal glands, sclera [7];

• терміни – назви зорових аномалій – офтальмологічні терміни на позначення відхилень у фізіологічних показни-
ках людського зору, його анормальних характеристик тощо. З-поміж прикладів можна назвати такі Rieger‘s anomaly, 
anatropia, hypotropia [15];

• терміни – назви офтальмологічних захворювань – лексичні одиниці, що позначають хвороби, органів зору люди-
ни. Наприклад, Coats‘ disease, Oguchi‘s disease, pigmentary glaucoma [7];

• терміни на позначення запальних станів органів зору – лексичні одиниці, що найменують запальний процес, що 
протікає в органах зору. Наприклад: blepharitis, canaliculitis, dacryocystitis [7];

• терміни – назви симптомів захворювання, наприклад, Munson‘s sign [7];
• терміни – назви синдромів захворювання. Наприклад, iridocornealendothelial syndrome, Weber‘s syndrome [15];
• терміни – назви способів дослідження, діагностики органів зору – лексичні одиниці, які позначають техніки, про-

цеси, підходи до діагностики хвороб органів зору, їх тестування та допомагають у подальшому вирішенні питань щодо їх 
лікування. До прикладу: Schirmer‘s test, contrast sensitivity test, biomicroscopy of the eye [1];

• терміни–назви офтальмологічних приладів, інструментів та апаратів – термінологічні одиниці, що називають 
інструменти, котрі застосовуються офтальмологами для діагностики органів зору, їх огляду, а офтальмологам–хірургам 
для проведення операцій. Наприклад, keratome, excimerlaser, refractometer [1];

• терміни–назви методів та засобів лікування офтальмологічних захворювань – лексичні одиниці, що називають 
основні напрями лікування хвороб органів зору. До прикладу: cantholysis, LASIK (laser–assisted–in–situ–keratomileusis), 
laser eye surgery [1];

• терміни–назви офтальмологічних лікарських препаратів, оптичних засобів – термінологічні одиниці, які по-
значають назви ліків, препаратів для лікування очних інфекцій, хвороб чи симптомів та оптичних засобів. Наприклад, 
eyedrops, gaspermeable lens, hardcontact lens, intraocular lens,ophthalmic ointment [7].

Іншим аспектом нашого дослідження є спроба застосування корпусного підходу до аналізу англійських офтальмоло-
гічних термінів. Цей підхід передбачає аналіз найчастотніших термінів, які застосовуються в галузі офтальмології, їх спо-
лучуваності з іншими лексичними одиницями та порівняння отриманих результатів з даними Британського національного 
корпусу (тут і далі – BNC) [2]. 

Аналіз проводиться з використанням комп’ютерної програми AntConc, яка уможливлює проведення дослідження з 
досліджуваними статтями шляхом їх безпосереднього додавання до програми [20; 18; 17; 21; 16; 23; 24; 25]. Таким чином, 
офтальмологічні терміни вивчалися у контексті на матеріалі автентичних англомовних статей, обраних для дослідження. 
Матеріалом для аналізу було обрано 8 статей галузі офтальмології присвяченим хворобам та проблемам ока, очній хі-
рургії тощо. Статті, відібрані з журналів American Journal of Ophthalmology [21; 24; 25], BMC Ophthalmology [18; 16; 23], 
Scientifi c & Academic Publishing [20; 17] охоплюють широкий спектр офтальмологічних досліджень.

Відібрані нами тексти склали одномовний спеціалізований корпус галузі офтальмології, загальна кількість слів у яко-
му становила 2529, а кількість токенів (лексем окремих слів) – 12375. З огляду на специфіку нашого дослідження, основну 
увагу було зосереджено на номінативних частинах мови. За результатами аналізу найбільшого поширення у досліджува-
ному матеріалі набули терміни eye (82), glaucoma (59), patient (55), cataract (43), що, природно, пояснюється завданнями 
офтальмології у діагностиці та лікуванні захворювань органів зору. 

Безперечною перевагою вищезгаданої програми є можливість дослідження термінів у контексті, а також виявлення їх 
безпосередньої сполучуваності з іншими словами у реченні. Наприклад, найпоширенішими словосполученням зі словом 
eye стали: eye cramp, eye health professionals –, eye showed, left eye, right eye, each eye, one eye тощо. УBNC серед словоспо-
лучень з’являються і нетермінологічні: to turn a blind eye, to catch an eye in the mirror, face smb eye to eye [14]. 

Серед найпоширеніших словосполучень з терміном glaucoma у корпусі офтальмологічних термінів, що досліджуєть-
ся, варто зазначити angle glaucoma, to have glaucoma, with/without glaucoma, individuals with glaucoma, glaucoma screening 
тощо. Частотність використання цього терміну у BNC становить 28 на 100 000 000 слів, з чого випливає, що хвороба не 
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так відкрито обговорюється в суспільстві. Варто зазначити, що цей медичний термін зустрічається не лише в галузі меди-
цини, а й навіть у художній літературі, а також в біографіях людей. Наприклад, three operations did not succeed in curing his 
glaucoma, and he had to give up his business in 1878 [19, c. 498].

Поширеність катаракти у світі зумовлює й частотність використання словосполучень із відповідним терміном, на-
приклад: cataract blindness, cataract surgery, cataract operation, to have cataract. Згідно BNC частотність даного слова 
становить 77 разів на 100 000 000, тож можемо зробити висновок, що катаракту, як хворобу органів зору, обговорюють 
більше, ніж глаукому. Цей термін зустрічається в таких галузях як медицина, соціологічні науки і навіть у кореспонденції. 
Наприклад, The cataract operation is the world‘s third or fourth most common surgical [14].

Висновок. Офтальмологічні терміни позначають різноманітні явища та процеси в органах зору, які необхідно іденти-
фікувати, систематизувати та класифікувати. Крім цього, сучасні підходи до аналізу термінології уможливлюють належну 
номінацію термінів-неологізмів, а за допомогою корпусного підходу можливо розглянути частотність вживання кожного 
терміна та проаналізувати його поширеність та використання у мовленні. 
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VORAUSSETZUNGEN FÜR ERFOLGREICHES LERNEN DER FREMDSPRACHEN IN GRUPPEN

ВИМОГИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО  ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ГРУПАХ
У статті розглядається питання організації групової роботи на заняттях іноземної мови у вищій школі. Запро-

поновано певні передумови для ефективного навчання в групах, можливі ролі для учасників групи, вказано на переваги 
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та недоліки даного методу навчання іноземних мов. Описуються типи груп і принципи їх створення. Представлено 
основні позиції зарубіжних науковців щодо ролі різних видів роботи в групах у викладанні іноземної мови

Ключові слова: робота в групі, ролі в групі, соціальна форма, кооперативне навчання, комунікативна компетен-
ція, етапи роботи в групі, види груп, інтеракція. 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ГРУППАХ
В статье рассматривается вопрос организации групповой работы на занятиях иностранного языка в высшей 

школе. Предложено определенные предпосылки для эффективного обучения в группах, возможные роли для участни-
ков группы, указано на преимущества и недостатки данного метода обучения иностранным языкам. Описываются 
типы групп и принципы их создания. Представлены основные позиции зарубежных ученых о роли разных видов рабо-
ты в группах в преподавании иностранного языка.

Ключевые слова: групповая работа, роли в группе, социальная форма, кооперативное обучение, коммуникатив-
ная компетенция, этапы работы в группе, виды групп, интеракция. 

THE USING  GROUP-BASED LEARNING OF FOREIGN LANGUAGE IN HIGH SCHOOL
The article deals with the problem of using group-based learning of foreign language in high school. The specifi c prereq-

uisites for effective learning in groups are proposed, so as the possible roles for the group. The advantages and disadvantages 
of this method of learning foreign languages are given. The types of groups and principles of their creation are described. 
The basic positions of works of foreign scientists on the role of different types of group work in the teaching of German are 
analyzed. The group work enables the participant to work on a task cooperatively and then present the joint work result. Co-
operative, communicative and social skills as well as problem solving and presentation skills are promoted. 

Group work is one of the social forms in the context of educational events during the individual work, partner work and 
plenum. The main attention is paid to the necessity of usage of group work in the teaching foreign languages. It is important, 
that the participants learn independently after the group work and have to construct their own reality.

Key words: group work, roles in the group, social form, cooperative learning, communicative competence, stages of 
group work, types of groups, interaction.

Immer häufi ger kommen wir in Berührung mit Gruppenarbeit. Auch beim Studium an der Universität wird diese Sozialform 
angewandt. Dabei ist sie nicht automatisch der Einzelarbeit oder der Arbeit im Plenum überlegen. Welche Voraussetzungen müs-
sen gegeben sein, damit Gruppenarbeit effi zient erfolgt? Welche Möglichkeiten bieten sich einer Lehrkraft, um Gruppenarbeit zu 
gestalten? Also, was ist das, Gruppenarbeit? Woher kommt das? Wie geht das? Auf diese und andere Fragen versuchen wir in 
diesem Artikel Antwort zu fi nden. 

Die Gruppenarbeit ist eine von mehreren Sozialformen im Rahmen von Bildungsveranstaltungen – neben Einzelarbeit, Partne-
rarbeit und Plenum. Sie beschreibt, wie Lernziele erreicht und Inhalte erarbeitet werden. Die Wahl der Sozialform beeinfl usst die 
Kommunikation und Kooperation sowie den Lernerfolg und die Lernatmosphäre. Bei der didaktischen Planung von Bildungsver-
anstaltungen sollte also auch die Sozialform eine Rolle spielen. In der Erwachsenenbildung werden Sozialformen wie die Gruppen-
arbeit häufi g nicht als eigenständige Thematik behandelt, sondern unter den Bereich der Methodik gefasst [1, s. 267]. 

Die Grundidee der Gruppenarbeit basiert in Teilen auf den Annahmen des Konstruktivismus: die Lehrkraft dürfe nicht lenkend in den 
Lernprozess bzw. in den Konstruktionsprozess eingreifen. Die Teilnehmenden müssen danach selbstständig lernen und ihre eigene Realität 
konstruieren. Eine weitere Grundlage für das Lernen innerhalb von Gruppen, unabhängig von der Lehrkraft, bildet nach Kaiser die Huma-
nistische Psychologie. Der Mensch solle seine Gedanken und Gefühle frei entfalten können, ohne strenge Vorgaben einhalten zu müssen. 

Wie können Lehrkräfte Gruppenarbeit mit Erfolg einsetzen? Ein möglicher Vorteil der Gruppenarbeit liegt darin, dass die 
Lernmotivation der Teilnehmenden gesteigert wird. Voraussetzung hierfür ist es, dass sie Unterstützung innerhalb der Gruppe er-
leben, auf Interesse stoßen und das Gefühl haben, anerkannt zu sein. Das Motivationspotenzial, das sich aus der Gruppendynamik 
entwickeln kann, wird jedoch nur voll ausgeschöpft, wenn die Teilnehmenden nicht nur gern, sondern auch effi zient zusammen-
arbeiten. Studien verweisen auf zwei Faktoren, die die Motivation innerhalb von Gruppen fördern: zum einen eine klare Arbeits-
struktur und zum anderen die Einsicht in den Sinn der Kooperation. 

Eine Gruppe besteht aus zwei oder mehr Menschen, die interagieren und deren Bedürfnisse und Ziele sich gegenseitig beein-
fl ussen. Eine Gruppe verfolgt einen gemeinsamen Zweck und ist keine zufällige Ansammlung von Menschen. Dieser Zweck kann 
unterschiedlicher Art sein, z. B. die Lösung politischer oder gesellschaftlicher Probleme oder der Wille, auf einer Party gemeinsam 
zu feiern. Im Kontext der Weiterbildung besteht dieser Zweck im gemeinsamen Lernen.

Nuissl und Siebert stellen fest, dass eine Gruppe kein statisches Gebilde ist, sondern sie entsteht, verändert sich, wird ergänzt, zer-
fällt» [5, s. 124]. Trotz der positiven Effekte, die das Lernen in Gruppen erzielen kann, sollten die Lehrer berücksichtigen, dass nicht 
jeder Lerntyp in einer Gruppe optimal zur Entfaltung kommt. Unter den Lernenden unterscheidet man die Gruppenlerner, Alleinlerner 
und auch Mischlerner. Über die Hälfte der Lernenden ordnen sich als Mischlerner ein. Die Herausforderung für die Lehrer besteht darin, 
allen Lerntypen gerecht zu werden und das Methodenrepertoire nicht auf Gruppenarbeit einzuengen [2, s. 12]. Darüber hinaus benötigt 
die Gruppenbildung eine gewisse Zeit und durchläuft mehrere Phasen, bevor die Gruppe effi zient arbeiten und Ergebnisse erzielen kann.

Die Gruppenarbeit ermöglicht den Teilnehmenden, eine Aufgabe kooperativ zu bearbeiten und anschließend das gemeinsame 
Arbeitsergebnis zu präsentieren. Dabei werden kooperative, kommunikative und soziale Kompetenzen sowie Problemlöse- und 
Präsentationsfertigkeiten gefördert. Doch welche Punkte sollte die Lehrkraft bei der Planung und Durchführung beachten?

Zunächst sollte die Lehrkraft ein für die Gruppenarbeit geeignetes Thema auswählen. Zum Beispiel eignen sich komplexe The-
men in der Regel nicht für Gruppenarbeit. Vor Aufnahme der Gruppenarbeit erläutert die Lehrkraft das zu bearbeitende Thema und 
gibt klare Vorgaben hinsichtlich Arbeitsauftrag, Zeitvorgabe und Gruppeneinteilung. Die Gruppenarbeit kann arbeitsteilig (jede 
Gruppe behandelt eigenes Unterthema) oder arbeitsgleich (alle Gruppen behandeln das gleiche Thema) angelegt sein. 

Nach Wendorff durchläuft Gruppenarbeit in der Regel fünf Phasen: 
• Phase 1: Thema und Aufgabe vorstellen 
Das Thema der Gruppenarbeitsaufgabe wird von der Lehrkraft vorgestellt. Der Arbeitsauftrag sollte mündlich erläutert und im 

besten Falle auch schriftlich fi xiert werden. Dies reduziert mögliche Nachfragen während der Gruppenarbeitsphase. Die Gruppen 
können – je nach Thema, Lernziel – parallel an einer Aufgabe arbeiten oder sie widmen sich unterschiedlichen Aufgabenstel-
lungen. Die Bearbeitungszeit sollte von der Lehrkraft vorgegeben werden. 

• Phase 2: Gruppeneinteilung durchführen 
Die Gruppengröße sollte fünf Personen nicht übersteigen, ansonsten zerfällt die Gruppe leicht in Untergruppen. Wendorffs 

Erfahrung zeigt, dass kleinere Gruppen schneller zu Ergebnissen kommen, da weniger Abstimmungsprozesse innerhalb der Gruppe 
nötig sind. Zu bedenken ist jedoch, dass bei größeren Gruppen zumeist ausgewogenere Ergebnisse entstehen. 
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• Phase 3: Gruppenarbeit durchführen 
Während der aktiven Phase der Gruppenarbeit besucht die Lehrkraft regelmäßig die Gruppen und gibt Hilfestellungen oder 

Anregungen. Sie sollte inhaltlich nur eingreifen, wenn sie merkt, dass die Aufgabe nicht richtig gelöst wird. 
• Phase 4: Ergebnispräsentation 
Die Gruppen präsentieren ihre Arbeitsergebnisse. Falls nötig, kann die Präsentationszeit der einzelnen Gruppen gekürzt wer-

den. Die Präsentation sollte nur unterbrochen werden, wenn schwerwiegende Fehler vorkommen. Kleine Fehler oder Missver-
ständnisse sollten erst am Ende geklärt werden. 

• Phase 5: Abschließende Zusammenfassung 
Am Ende sollten von der Lehrkraft alle Gruppenarbeitsergebnisse zusammengefasst und ein Bezug von den Einzelergebnissen 

zum Arbeitsthema hergestellt werden. Dies ermöglicht den Teilnehmenden die Einordnung der Ergebnisse in den Gesamtzusam-
menhang [7, s. 24].

Kaiser kritisiert, dass Gruppenarbeit häufi g mangelhaft umgesetzt werde und mit unzureichenden Aufgabenstellungen und 
Aufgabentypen einhergehe, die nicht für Gruppenarbeit geeignet seien. Da Gruppenarbeit zu Beginn einen großen Aufwand an Zeit 
und kognitiver Energie sowie einen hohen Interaktionsaufwand bedeute, lohne sich Gruppenarbeit nur bei Aufgaben, die z. B. über 
bloßes Beschreiben oder Paraphrasierung von Geschehnissen hinausgehe [3, s. 20].

Sozialpsychologische Studien haben gezeigt, dass die Leistung in Gruppen vor allem von zwei Faktoren abhängt: der Iden-
tifi zierbarkeit der individuellen Leistungen innerhalb der Gruppe und der Komplexität der Aufgabe. Wenn die Einzelleistung 
innerhalb einer Gruppe bewertet werden kann, führt dies bei einfachen Aufgaben eher zur Leistungssteigerung, bei komplexen 
Aufgaben eher zur Leistungsminderung. Wenn die Einzelleistung nicht beurteilt werden kann, ist das Umgekehrte der Fall. Grup-
penphänomene sind mitentscheidend für den Lernerfolg von Gruppen und sollten bei der didaktisch-methodischen Planung berück-
sichtigt werden. Gruppenarbeit sollte nicht als Allheilmittel angesehen werden – vielmehr sollten Interventionen entwickelt wer-
den, um die Nachteile der Gruppenarbeit zu minimieren und Lerngruppen für alle Beteiligten gewinnbringend zu gestalten [4, s. 8]. 

Ein zentraler Aspekt einer Gruppe ist die Interaktion zwischen den Gruppenmitgliedern und somit die gegenseitige Beeinfl us-
sung derselben. Diese Interaktion reduziert sich mit zunehmender Größe der Gruppe. Wenn eine Gruppe mehr als 10 Personen 
zählt, so geht die Wahrscheinlichkeit, dass jedes Gruppenmitglied mit jedem anderen Mitglied der Gruppe in Beziehung tritt, gegen 
Null. Nach unseren Beobachtungen sollte die ideale Gruppengröße bis maximal 5 Personen haben. 

Eine neuartige Form der Gruppendynamik lässt sich in der Arbeit mit virtuellen Gruppen beobachten. Auch onlinebasierte 
Gruppen fi nden sich zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Die Aufhebung der orts- und zeitgebundenen Interaktion 
innerhalb der Gruppe zeigt aber die Grenzen klassischer gruppendynamischer Erklärungsmodelle auf. Verschiedene Aspekte tra-
ditioneller analoger Gruppen, wie z. B. die Rollenverteilung, kommen in virtuellen Gruppen nichtgleich vor. Auch die Interaktion 
innerhalb der Gruppe folgt in virtuellen Umgebungen anderen Gesetzmäßigkeiten, da der persönliche Austausch von Angesicht zu 
Angesicht entfällt und somit non-verbale Signale (Mimik, Gestik, Prosodie) nicht wahrgenommen werden können. Es fi nden sich 
online immer größere Gruppen mit gemeinsamen (Lern-) Zielen zusammen, Dies stellt Gruppenleitungen vor neue Herausforde-
rungen. 

Die Lehrer müssen die Dynamik innerhalb von Gruppen bei ihrer Arbeit berücksichtigen. Ein guter Fahrplan trägt zum Ge-
lingen von Gruppenarbeit maßgeblich bei. Das ist besonders wichtig für Lerngruppen, denen die Zusammenarbeit bei einer Lern-
aufgabe ungewohnt ist. Die folgende Checkliste hilft dabei, die Arbeitsphasen einer Gruppenarbeit gut zu strukturieren und damit 
Sicherheit zu geben. Bei der Planungsphase werden: Funktionen verteilt, Aufgabenstellungen geklärt, Vorgehensweise abgespro-
chen, Zeitbedarf geschätzt, und Zeitplan erstellt. Bei der Durchführungsphase wird: die Arbeit zügig erledigt, einander geholfen 
und beraten, intensiv an der Sache gearbeitet, gelegentlich der Arbeitsstand überprüft, rechtzeitig die Präsentation vorbereitet. Bei 
der Auswertungsphase werden: die Arbeitsergebnisse (kritisch) bewertet, die Zusammenarbeit (kritisch) überdacht, Vorsätze für 
die nächste Gruppenarbeit gefasst.

Mit einer guten, gemeinsam von den Lernenden entschiedenen Rollenverteilung gelingt Gruppenarbeit besonders gut, denn: 
Klarheit darüber, wer für was zuständig ist, schafft Orientierung im Gruppenarbeitsprozess. Die Aufteilung der einzelnen Tei-
laufgaben kann zunächst nach dem Gesichtspunkt erfolgen, wer diese Aufgaben am besten und schnellsten ausführen kann. Im 
weiteren Verlauf sollte aber darauf geachtet werden, dass die Aufgaben wechseln. Jedes Gruppenmitglied sollte nach und nach alle 
Teilaufgaben erledigen können. Die Erfahrenen leiten die anderen an. Der ständige Wechsel von Aufgabenstellungen innerhalb der 
Gruppe fördert Kreativität und Veränderungsbereitschaft.

Neben den Aufgaben sollen auch die (immer mal wechselnden) Rollen verteilt werden, die für das Funktionieren des Teams 
wichtig sind. Der Teamchef / die Teamchefi n koordiniert und moderiert die Arbeit des Teams. Er oder sie sorgt dafür, dass alle 
Teammitglieder einbezogen werden und dass die Kommunikation und die Abstimmung mit den Nachbarteams klappen. Sie oder er 
ist außerdem dafür verantwortlich, dass die Arbeitsphasen der Teamarbeit sowohl vom Zeitablauf her als auch bezogen auf die an-
gestrebten Ergebnisse erfolgreich absolviert werden. Der Sprecher/die Sprecherin trägt die Arbeitsergebnisse vor. Der Schreiber/
die Schreiberin sorgt dafür, dass die Ergebnisse auf einer Pinnwand, einem Flipchart oder in einem Protokoll festgehalten werden. 
Der Zeitwächter/die Zeitwächterin erinnert die Gruppe daran, im Zeitplan zu bleiben. Der Beobachter/die Beobachterin achtet ne-
ben der Mitwirkung am Gruppenauftrag auf die Beachtung der Gruppenregeln, auf den Stil der Kooperation und Kommunikation 
und auf die Stimmung. Er kann während der Gruppenarbeit Beobachtungen einbringen und Vorschläge machen, wie die Koope-
ration verbessert werden kann. Er sollte unbedingt am Schluss Gelegenheit zu einem Feedback erhalten. Daraus kann gemeinsam 
vereinbart werden, wie der Kommunikationsstil verbessert werden kann.

Zwar ist das Konzept auf Selbstregulation der Gruppe ausgerichtet. Das funktioniert aber nicht immer schon von Anfang an 
perfekt. Deshalb muss die Verarbeitung von Informationen durch die Lehrenden begleitet werden. Es sollte für die Gruppe selbst-
verständlich sein, dass die Lehrenden sich von Zeit zu Zeit dazu setzen, sich nach dem Stand der Arbeit und nach offenen Fragen 
oder Unterstützungsbedarf erkundigen. Die Intervention der Lehrenden geschieht in Form von Hinweisen, wie weitergearbeitet 
werden kann. Bei inhaltlichen Unklarheiten können sie neue Fragen einbringen, die die Lernenden anleiten, weitere Aspekte zu 
betrachten, bestimmte Informationen zu berücksichtigen oder auf Zusammenhänge zu achten. Manchmal sind auch Zusatzinfor-
mationen hilfreich, z. B. wenn sich herausstellt, dass der Gruppe wichtige Grundlagen für die Aufgabenlösung fehlen. Nicht pas-
sieren darf, dass die vermeintliche «Hilfl osigkeit» der Gruppe ausgenutzt wird, um ihr das allumfassende Wissen der Lehrenden 
vorzusetzen. Das würde dem Ziel widersprechen, die Teams zu selbstständigem und eigenverantwortlichen Handeln zu befähigen

Zusammenfassend lässt sich sagen: Es ist immer einfacher, sich das Ergebnis von anderen präsentieren zu lassen, als selbst 
daran zu arbeiten.
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ФОЛЬКЛОРНИЙ ТЕКСТ У ВИМІРІ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПАРАДИГМ 
(НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКИХ ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ)

Статтю присвячено проблемам фольклорного тексту. Розглянуто основні етапи еволюції такого фольклорного 
жанру як лічилка, проаналізовано її основні функції, систематизовано наукові погляди мовознавців щодо класифіка-
ції текстів дитячих лічилок. 

Ключові слова: фольклорний текст, жанр, лічилка, класифікація текстів дитячих лічилок.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕКСТ В ИЗМЕРЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ (НА МА-
ТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКИХ СТИХОТВОРНЫХ СОЧИНЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ)

Статья посвящена проблемам фольклорного текста. Рассмотрены основные этапы эволюции такого фольклор-
ного жанра как считалка, проанализированы ее основные функции, систематизированы научные взгляды языковедов 
относительно классификации текстов детских считалок. 

Ключевые слова: фольклорный текст, жанр, считалка, классификация текстов детских считалок.

FOLK-LORE TEXT IN THE LIGHT OF THE MODERN LINGUISTIC PARADIGM
The article is devoted to the problem of folk-lore texts. Inviting children into the world of folklore can start early – on 

the playground or in the nursery. In fact, many children and adults don’t realize that the silly songs, rollicking rhymes, and 
nonsense games we learn in early childhood are indeed a form of literature. There is a rich lore of stories, traditions, and 
customs unique to childhood, with no known author in most cases, passed on by word of mouth from generation to generation. 
Children often learn the ABCs, numbers, days, and months from rhymes and riddles we share from memory. 

The article deals with the basic stages of evolution of such genre of folk-lore text as counting-out rhymes, it analyzes the 
main features of the counting-out rhymes. The scientifi c views of linguists were systematized to the interpretation of the notion 
of the rhyme-countings in the domestic and foreign linguistics and was paid attention to the classifi cation of the texts of the 
children rhyme-countings.

Key words: folk-lore text, genre, counting-out rhymes, classifi cation of the children rhyme-countings.

Актуальність статті визначається загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на інтеграцію антро-
поцентричного, семіотичного та функціонального підходів до вивчення мови в цілому і пов’язаних із цим особливостей 
будови окремих різновидів текстів, зокрема фольклорно-поетичних. Мета нашої роботи – визначити роль лічилки, про-
аналізувати тексти дитячих лічилок у семантичному і прагматичному аспектах, що дає змогу розкрити специфіку цього 
типу тексту. Об’єктом дослідження є текст дитячої лічилки. Матеріалом для дослідження послугували тексти дитячих 
лічилок, узятих зі збірок дитячої ігрової поезії та поезії для дітей, наявних у бібліотеці французького культурного центру 
в місті Києві, на сайтах мережі Інтернет.

Лічилки – це жанр дитячого ігрового фольклору, представлений віршованими текстами малої форми, що мають чітку 
римо-ритмічну структуру і жартівливе забарвлення, й призначені для здійснення випадкового вибору учасника гри (зазви-
чай одного). Зараз лічилки є різновидом, здебільшого, дитячої творчості, однак раніше вони мали практичне застосування 
серед дорослих: їх використовували, наприклад, фотографи, яким необхідно було вирахувати час для проявлення плівки; 
відома історія про лічилку Джозефуса, яку також називають задачею Йосифа Флавія. Ця лічилка з історичним підтекстом 
заснована на легенді, де йдеться, що загін під командуванням Йосифа Флавія, який захищав місто Йодфат, не захотів зда-
тися в полон у кілька разів більшому загону римлян. Воїни в складі сорока осіб стали в коло й домовились, що кожні два 
воїни будуть вбивати третього, допоки не загинуть усі. При цьому двоє останніх воїнів, що залишаться живими, мають 
убити один одного. Йосиф Флавій, ніби-то, швидко розрахував, де потрібно стати йому і його товаришу, щоб залишитися 
останніми, але не для того, щоб знищити один одного, а щоб здати фортецю ворогові. 

Сьогодні роль лічилки менш жорстока, вона зводиться до того, щоб заспокоїти, надати впевненості. У фільмі «Розпла-
та» (2016) режисера Ґевіна О′Коннора, головний герой, Крістіан Вульф, хворий на аутизм. З дитинства батько, аби допо-
могти подолати загострення хвороби і стабілізувати емоційний стан хлопчика, навчив його лічилки Solomon Grundy, Born 
on a Monday, Christened on Tuesday, Married on Wednesday, Took ill on Thursday, Grew worse on Friday, Died on Saturday, 
Buried on Sunday, That was the tale, Of Solomon Grundy [18, с. 211]. Кожного разу, в моменти кризи, хлопчик промовляв її 
і, таким чином, навчився контролювати свій стан.

Лічилка допомагає адаптуватися до умов і правил життя в соціумі, адже основним є те, що дитина, застосовуючи лі-
чилку, беззаперечно підкоряється тому справедливому вибору, який за допомогою цієї лічилки здійснюється, дитина таким 
чином засвоює морально-етичні норми спілкування з однолітками, а, отже, опановує складну науку «жити в суспільстві».

Значення лічилки – навчально-розвиваюче: адже багато творів містять посилання на історичні події чи постаті. Слід 
одразу зазначити, що ці тексти мають історичне значення дуже умовне, вони здебільшого не передають достовірну ін-
формацію, хронологія подій не є дотриманою, в межах одного тексту можна зустріти персонажів різних історичних епох. 

З-поміж цих текстів є такі, які слугують для легшого засвоєння історичних фактів, як, наприклад, текст, 
що містить сюжет про Жанну д’Арк, яку спалили в Руані; ремінісценції на теми шкільних дисциплін типу Vive 
Henri IV або ж такі, що містять свідчення про ненависних французькому народу персонажів чи служать відображенням 
історичних подій. 
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Призначення лічилки – розважати. Дитина, яка щойно почала опановувати мову, намагається систематизувати отри-
мувану інформацію, вишукує у мові закономірності й паралелі, в тому числі звукові. К. І. Чуковський назвав ритмізовані 
дитячі вигуки «екиками» [11, с.164], вони найчастіше всього позбавлені смислу, їх головна цінність полягає в мелодійнос-
ті, у звучній фонетиці. А. Спір зазначає, що для дитини, яка вчиться говорити, характерним є прагнення до гри звуків, їх 
поєднання у різні комбінації, повтори, звукові «обігрування». У такі ігри дитина може грати безкінечно, отримуючи ве-
личезне задоволення від своїх «фонетичних вправ», складаючи ланцюг алогічних, але милозвучних комбінацій [15, с. 98].

Лічилки є результатом колективної творчості, оскільки їх передача від покоління до покоління здійснювалась, голо-
вним чином, усним шляхом. Дитяча лічилка відображає усі реалії життя людини й усвідомлюється як адресантом, так і 
адресатом як правило поведінки, закон існування всередині дитячого колективу.

Якщо етнографічні розвідки й збір дитячого фольклору датовані початком XVII ст. (як, наприклад, збірка народних 
пісень, казок, легенд і лічилок La Fricassée crotestillonnée, Руан, 1602), то наукова зацікавленість проблематикою дитячого 
фольклору починається у середині XIX cт. У ході перших наукових досліджень аналізуються міфологічний та культурно-
історичний напрями фольклористики (В. Попов, М. Костомаров, Ж.-Д. Блавіняк, Е. Роллан). На початку ХХ ст. наукові 
дослідження дитячого ігрового фольклору привертають увагу психологів [5, 7], філософів [3, 12], культурологів [10, 13, 
14], етнографів [6, 13, 17, 8], мовознавців [1, 4, 9]. 

З огляду на неоднорідність текстового матеріалу класифікація лічилок є складним явищем. Взявши до уваги досвід 
наукових досліджень дитячих лічилок [1, 2, 9], ми розподілили тексти за такими аспектами: за формою (власне лічилки 
– тексти, що містять рахунок; лічилки-каламбури – містять незрозумілі слова, лічилки-замінники віршів – не містять ні 
рахункових, ні незрозумілих слів) і за призначенням (лічилки-задачі, лічилки для вибору ведучого гри або її гравців). 
Усі тексти лічилок можна розподілити у дві великі групи за наявністю чи відсутністю сюжету, як це пропонує зробити 
Г. А. Барташевич [2, с.74 – 92]. Такий підхід, на думку вітчизняних вчених «дозволяє якнайповніше охопити строкате роз-
маїття творів» і «залишає менше можливостей для суб’єктивних суджень» [6, с. 218].

У ході нашого дослідження текстів французьких лічилок було встановлено, що переважна більшість сюжетних лічи-
лок належить текстам з персонажами-антропонімами. Цей факт не є дивним, оскільки мовна картина світу фольклорної 
поетики є системою уявлень про світ, побудованою за принципом антропоцентризму, тобто зображення світу у фольклор-
них текстах відбувається у термінах людини. Сюжети таких лічилок торкаються сімейного кола, історичних та релігійних 
постатей, містять пряме згадування тієї чи іншої професії, розкривають драматичні перипетії життя; сюди належать лі-
чилки, де дійовими особами є вигадані, казкові персонажі і представники різних націй та народностей; це тексти, сюжети 
яких пов’язані з виконанням кулінарно-гастрономічних дій.

Лічилки з персонажами-зоонімами є найхарактернішим та найбагатшим компонентом лічилкового репертуару дітей. 
За тематичними підгрупами лічилки з персонажами-зоонімами розподіляються так: лічилки з дійовими особами домаш-
німи тваринами; лічилки, де персонажами виступають хижі та екзотичні тварини; лічилки, сюжети яких містять назви 
птахів, риб, рептилій та земноводних; лічилки з персонажами-комахами, слимаками, вигаданими казковими звірами; лі-
чилки, де персонажі – представники рослинного світу; лічилки, сюжети яких змальовують природні явища, містять назви 
днів тижня. 

Лічилки з персонажами-артефактами представлені текстами, сюжети яких охоплюють назви архітектурних споруд, 
житла, побуту й транспортних засобів, містять назви одягу та аксесуарів, символіки; це також лічилки з дійовими осо-
бами-стравами овочами й фруктами. 

Щодо безсюжетних лічилок, то це тексти, побудовані на основі накопичення нісенітних звуків, твори, що втратили свій 
первинний смисл та стали незрозумілими, а також твори, що перейшли з фольклору інших народів чи містять іншомовні 
слова в своєму первинному вигляді: Am stram gram pic et pic et colégram... …[17, с. 229]; Uni unel casin casel …[17, с. 231].

Існує багато думок щодо походження цих лічилок. Перші дослідники цього явища вбачали в їх текстах магічні фор-
мули, чари, заклинання й прокляття, залишки мов зниклих народностей чи секретні коди [13, с.88; 18, с. 63]. Та погляди 
дослідників збігалися в одному: ці загадкові тексти містили якийсь смисл.

Сучасні дослідження текстів французьких дитячих лічилок виявляють іще один цікавий факт, притаманний сюжетним 
творам, – деякі тексти можуть мати неоднозначний, подвійний смисл. Основними сюжетними лініями таких творів є сто-
сунки сексуального чи еротичного характеру, цнотливість, жорстокість, катування, смерть.

Nous n′irons plus aux bois [17, c. 276] – у тексті цієї лічилки йдеться про заборону будинків розпусти за часів правління 
короля Людовіка ХІV. Nous n′irons plus aux bois, les lauriers sont coupés – ми не підемо до лісу, лаврове листя там зірване… 
Над дверима цих закладів висіли гілки лаврового дерева, тобто зірване листя символізує закриття будинків розпусти. Далі в 
тексті: le chant du rossignol viendra la réveiller – солов′їний спів її розбудить, соловей є символом кохання-пристрасті; allant 
cueillir la fraise et la fl eur d′églantier – коли йтиме збирати полуницю й квітку шипшини – знаки еротичного характеру.

Au clair de la lune [17, c. 252] – В місячному сяйві – сюжет цієї лічилки зазнав тисячі інтерпретацій. Появу цього тек-
сту датують серединою ХVІ ст.: у місячному сяйві скромний слуга звертається до П′єрро і просить у нього вогню: ma 
chandelle est morte, je n′ai plus de feu… Моя свічка згасла, я не маю більше вогню – метафорично зображено пристрасть, 
хіть. П′єрро, натомість, радить слузі піти до сусідки: va chez la voisine... car dans sa cuisine on bat le briquet... Battre le briquet 
– вираз, вперше зафіксований у ХVІІІ ст., означає «мати стосунки сексуального характеру».

Лічилки, що містять застереження молодим дівчатам остерігатися підступності чоловіків й залишатися морально 
чистими, берегти цноту, мають багатий арсенал символів. У тексті лічилки À la pêche aux moules-moules-moules… [17, 
c. 266] йдеться про те, що молода дівчина скаржиться матері на молодиків, які відібрали у неї кошик. Кошик є стародавнім 
символом багатства, і те, що у ньому міститься, є найбільшою цінністю для його власника, а, оскільки, найціннішою для 
молодої дівчини є її чистота, то, у тексті мова про те, що хлопці забрали її невинність: ils m’ont pris mon panier, maman. 
Кінцівка цього твору застерігає дівчат від чоловіків, які можуть скористатися наївністю молодих дівчат. 

Сюжетні лінії лічилок, що описують жорстокість, зображають тортури, насильство, хвороби, злидні, канібалізм, по-
карання, смерть. У лічилці Jean petit qui danse [17, c. 270] розповідається історія Жоана Петі, який у ХVІІ ст. пройшов 
через тортури колесом. Il était un petit navire [17, c. 300] – дитяча лічилка, яку батьки люблять співати своїм малюкам, на-
справді жахлива історія про те, як моряки вийшли в море, а через 5 чи 6 тижнів у них скінчилися запаси харчів, отже вони 
вирішили тягнути жеребки – tirer la courte paille, аби визначити, кого вони мусять вбити, аби згодом з’їсти… Улюблена 
як дітлахами, так і дорослими лічилка Une souris verte [17, c. 262] про вандейського солдата часів Французької Революції, 
яких в той час називали souris verte за колір їх мундирів; його впіймали республіканці і жорстоко катували: Trempez-la 
dans l’huile, trempez-la dans l’eau...
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Отже, узагальнюючи, можемо зробити такі висновки: роль лічилки полягає в тому, аби, в першу чергу, ознайомити, 
привчити дитину до мовлення; прищепити дитині поняття про порядок й справедливість. Проблема класифікації текстів 
лічилок досить складна оскільки передбачає різноаспектне ретельне вивчення цього предмету. У перспективі дослідження 
планується розширити практичний матеріал завдяки залученню інших фольклорних текстів: легенд, пісень, епосів, які 
допоможуть відтворити синтаксичну структуру фольклорної картини світу.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНО-ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ РОМАНУ 
У ВІРШАХ ЛІНИ КОСТЕНКО «БЕPЕСТЕЧКО»

У статті здійснено компаративне дослідження історико-філософсько-біблійної категорії помсти як причини 
внутрішньої поразки на прикладі англійського героя Гамлета («Гамлет» Вільям Шекспіp) та укpаїнця Хмельницького 
(«Беpестечко» Ліна Костенко), через історичні, культурні, суспільні та національні процеси. Зокpема, з’ясовуються при-
чини помсти, їх вплив на характери та наслідки у долях геpоїв, відповідно до описаних ситуацій із пpоекцією на сьогодення.

Ключові слова: помста, інтертекстуальність, дpама, поразка, роздвоєність.

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНО-ДИСКУРСИОННЫЙ АНАЛИЗ РОМАНА В СТИХАХ ЛИНЫ КОСТЕНКО «БЕРЕ-
СТЕЧКО»

В статье осуществлено компаративное исследование историко-философско-библейской категории мести как 
причины внутреннего поражения на примере английского героя Гамлета («Гамлет» Уильям Шекспир) и украинца 
Хмельницкого («Берестечко» Лина Костенко), через исторические, культурные, общественные и национальные про-
цессы. В частности, устанавливаются причины мести, их влияние на характеры и последствия в судьбах героев, 
согласно описанным ситуациям с пpоекцией на современность.

Ключевые слова: месть, интертекстуальность, драма, поражение, раздвоенность.

INTERTEXTUAL-DISKUSSION ANALYSIS OF THE POETRY NOVEL «BERESTECHKO» BY LINA KOSTENKO’S
The object of the study in the article, are works that are considered canonical through a huge ideological and aesthetic 

potential.
The article presents comparative study of historical and philosophical-biblical category of revenge as the cause of con-

fl ict, the English hero of Hamlet («Hamlet» by William Shakespeare) and in Ukrainian hero of Bohdan Khmelnytsky («Ber-
estechko» by Lina Kostenko), which are the main characters in the mentioned literature, using historical, cultural, social and 
national processes. Also quite productively investigated the motive of revenge and its impact on the formation of the charac-
ters, according to the situations described with the projection of the present and its consequences in the lives of the characters.

The article deepens interpretative fi eld and contributes to a better comprehension of the ideological and aesthetic param-
eters of the creative heritage of using intertextuality Shakespeare and Lina Kostenko. Made a discourse of the phenomenon of 
personal revenge through the prism of history through the context of the tragedy of the English and Ukrainian Poetry Novel.

Analyzed the motive of revenge through of the genre. Monologues-cases to nowhere intense tragedy of «Hamlet». For Bohdan 
Khmelnitsky is a monologue confession of the Hetman as a regular person and military leader, who is deeply experiencing the most dif-
fi cult time of my life – the defeat of Berestechko, which was the result of revenge. Both heroes are forked and single. Each revenge leads, 
as a result, new victims. The Hamlet’s way from depression to personal and family destruction is a road to nowhere. The Ukrainian 
leader as an optimist, a patriot, is undergoing an internal duality with thoughts about independence. Therefore, the refl ection time is not.

Key words: revenge, intertextuality, drama, defeat, duality. 
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«Немає часу на поразку!» 
«Берестечко» Ліна Костенко

Величезний ідейно-естетичний потенціал канонічних творів високої літературної класики («Шекспір – центр канону») 
зосереджено саме на творчості Шекспіра, а, з іншого боку, сучасна української поетеса Ліни Костенко із теперішніми 
болями через призму історії та постатей державних діячів, зокрема Хмельницького, як головного героя роману у віршах 
«Берестечко», – це ті твори, які стануть об’єктом нашого дослідження. Таким чином буде проаналізовано мотив помсти 
як причини внутрішньої поразки через історичні процеси, культурні, суспільні та національні зокрема.

Ще одним поясненням того, що твори Шекспіра та Костенко можуть слугувати компаративним тлом, є слова 
В. Є. Панченка: «Ліна Костенко вважала за можливе й необхідне дати згоду на видання його (роману) окремою книжкою саме 
в тривожному 1999-му, коли українське «Камо грядеш?» ризиковано нагадувало Гамлетове «To be or not to be?» [12, с. 209].

Творчість Шекспіра як джерело інтертекстуальності неодноразово ставала об’єктом досліджень сучасних науковців 
(Н. Торкут, Ю. Черняк, Н. Баширова, А. Ілуніна та ін.), як і творчість Ліни Костенко в усіх її ракурсах: фольклорному, мі-
фологічному, історичному (В. Брюховецький, М. Ільницький, Г. Клочек, Г. Сивокінь, С. Барабаш, Р. Мариняк, Р. Мовчан, 
У. Моренець, В. Панченко, І. Пономаренко та ін.). Ми ж здійснимо компаративне дослідження історико-філософсько-бі-
блійної категорії помсти як причини внутрішньої поразки на прикладі героїв Гамлета та Хмельницького. 

Помста… Які її наслідки? Чи варто зосереджувати своє єство, думки для неї? Мотив помсти як наслідок заздрощів, 
ревнощів присутній ще в старозавітних писаннях. Уже на початку ХVІ ст. злочин проти особистості розглядали як ви-
клик державній владі. Утім, особиста помста часто виявлялася значно швидшою та дієвішою, ніж неповоротка і продажна 
машина правосуддя.

У ХVІ ст., саме тоді, коли англієць Вільям Шекспір пише свого «Гамлета», а українець Богдан Хмельницький очолює 
національно-визвольну війну, державною владою, заборонялася особиста помста, та найголовніше, – за релігійними за-
конами стверджувалася цінність будь-якого життя.

Проте явище особистої помсти, незважаючи на сильну протидію з боку держави, церкви, суспільства, не вдавалося 
викорінити. Це питання цікавило людство часів Шекспіра, це питання цікавить і нас, сучасників. Що є причиною в людині 
жаги до помсти? Це недоліки сімейного виховання, це складова суспільних відносин, це особистий вибір людини чи від-
биток історичного процесу в особистій долі людини-героя? До чого може призвести полон помсти? Чи не актуальними 
є ці питання у такому нестабільно-воpожому сучасному світі?

Завданням нашого дослідження є саме з’ясувати причини помсти, їх вплив на фоpмування характерів та наслідки у 
долях Гамлета («Гамлет» В. Шекспір) та Хмельницького («Берестечко» Л. Костенко) відповідно до описаних ситуацій.

Матеріалом дослідження слугували тексти трагедії «Гамлет» Вільяма Шекспіра та роману у віршах «Берестечко» 
Ліни Костенко. Водночас у процесі роботи не відкидалися біблійні й історичні джерела.

Помста як історична категорія
Насамперед доцільно розглянути таку філософсько-релігійну категорію як помста, оскільки саме вона, за результа-

тами нашого дослідження, стала причиною зміни характерів головних героїв творів Вільяма Шекспіра та Ліни Костенко. 
Помста – явище давнє. Вже тоді, коли людина почала усвідомлює себе як особистість, виникає помста. В епоху, що 

передувала родовому ладу, особиста, в тому числі й кровна помста не пов’язувались у свідомості людей із поняттям 
обов’язку, фатальної повинності, невиконання якої спричиняло безчестя. Помста сприймалася не як акт правосуддя, а 
як природний наслідок переваги сильного над слабким. Лише пізніше, зі зміцненням роду, що усвідомив себе як певна 
єдність, протиставлена іншим родам, помсту стали розуміти як моральний обов’язок. За каліцтво або шкоду, завданому 
одному члену роду, мстилися всі його родичі. У європейських народів існування звичаю особистої помсти було пов’язане 
саме з такими історичними умовами, за яких зводилась нанівець роль правосуддя, здійснюваного верховною владою – 
державою. Особиста помста, це – «дике правосуддя» (a kind of wild justice) (Ф. Бекон). Саме таким чином можна було 
відновити честь або відшкодувати понесені збитки.

У ХV ст. особиста помста стала справжнім лихом у країнах, охоплених полум’ям феодальних війн. В історичних 
хроніках того часу можна почерпнути відомості про вбивства, грабежі й катування, вчинені з мотивів особистої помсти. 
Зміцнення централізованої влади в першій половині ХVІ ст. мало наслідком засудження рецидивістів «дикого правосуд-
дя». Ідеологи одностайно розглядають особисту помсту у всіх її проявах (наприклад, дуель), як загрозу людству, державі. 
Всяке вбивство зі заздалегідь обдуманим наміром, що мало на меті помститися за нанесену образу без посередництва за-
кону, розглядали як найтяжчий злочин. Особиста помста поставала пережитком феодальних часів, її суворо засуджували. 
Церква стала на бік держави. Осуд, до речі, викликало також і підбурювання до помсти.

Проте аналізуючи та досліджуючи історичне минуле нашого українського народу, натрапляємо на факти, які більше 
відповідають моральним канонам, аніж старозавітним принципам «око за око, зуб за зуб», а саме відповідно до новозавіт-
ної істини порятунку душі, причому не лише злочинця, котрому дається шанс на виправлення, але і тих осіб, котрі б узяли 
на душу гріх у разі реалізації вироку.

В історії України наявний факт, що князь Володимир Великий зазнав душевних мук саме тоді, коли постала необхід-
ність ввести смертну кару за вбивства у розбоях, про що, зокрема, йдеться у Троїцькому літописі.

Саме з позицій Нового завіту підходить до кари «на смерть» Володимир Мономах у своєму «Поученні»: «Ні право-
го, ні винного не вбивайте [і] не повелівайте вбити його; якщо [хто] буде достоїн [навіть] смерті, то не погубляйте ніякої 
душі християнської» [9, с. 21]. В іншому посланні – «Грамотці до Олега Святославича» – Володимир Мономах запевняє 
убивцю свого сина, що не вдаватиметься до кривавої помсти, оскільки вважає, що питання життя і смерті – в руках Гос-
пода [9, с. 34].

Князь акцентує увагу на вирішальності Господнього присуду, чим позначає точку виходу для міркувань, що кожна 
людина, незалежно від того, злочинець вона, чи ні, має жити стільки, скільки їй призначено Богом. Відтак покарання 
осмислюється ним не відповідно до старозавітного Божого права, а крізь призму новозавітних гуманістичних тенденцій.

Згадаймо, до речі, що англієць Шекспір – теж великий гуманіст. Тому й не дивно, що досить довго його герой Гамлет 
роздумує над своїм вчинком. Що ж спонукає Гамлета чи Хмельницького мститися? Саме у ХV столітті виникає інтерес до 
причин, що викликають жагу до помсти: гнів, ненависть, ревнощі, честолюбство, заздрість. Навіть дивитися, як пролива-
ється кров на сцені, для англійських глядачів було огидним, хоча кровна помста вбивці батька чи сина здавалася законною 
і громадська думка зазвичай симпатизувала меснику. А в умовах середньовічної Данії Гамлет діє як месник. Це обов’язок 
справжнього сина. Відмовитися від помсти – це означає зрадити пам’ять батька. Одночас, Гамлет прагне знайти середину 
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між моральними принципами (наприклад, не вбивати Клавдія під час молитви) і обов’язком. Зауважмо, що розсудливому 
Гамлету жити у світі середньовічних інтриг, пліток було важко.

Закономірно, що й у християнізованому українському звичаєвому праві процес формування світоглядного підтексту 
найвищої міри покарання відбувався в контексті Нового Завіту. Навіть, якщо взяти до уваги культивовану християнством 
ідею прощення, все одно відміна смертної кари у разі кровопролиття не могла відбуватись психологічно безболісно. Адже 
розпрощатись з емоційно-психологічною потребою помсти набагато складніше, аніж прийти до морального усвідомлен-
ня ідеї християнського прощення. Та чи не є ще гіршою карою примушувати жити тих, хто бажав вмерти? Адже можна 
навести чимало прикладів у літературі, де персонаж просить для себе не помилування, а смерті, так само як можна при-
гадати й чимало випадків з історії, коли вершителі правосуддя вважав смерть занадто легким покаранням. Хмельницький 
теж. Після пережитого, заявлятиме: «…Мені вже або вмерти. // Або воскреснуть і перемогти» [8, с. 125], «Якби воно само 
пальнуло з самопала. // Бо сам себе я – ні. Накласти руки. Гріх» [8, с. 136]. 

Певне вищесказаним теж пояснюється те, що філософське кредо Костенко навіть у добу терорів, має непохитну духо-
вну українську основу, кордоцентричну парадигму, згідно з якою на найважчі справжні кривди слід відповідати пошуком 
шляхів любові до тих, хто ненавидить нас, шукати способи самому не втрапити у безодню гріха, який скоєно проти тебе, 
не стати таким самим як кривдники.

Різниця в тому, що помста Гамлета – родинна, а Хмельницького переростає у державну. Відтак, політична помста, 
якщо навіть вона мотивується високими ідейними цілями й аргументами, є неприйнятною понад усе тому, що порушує 
право на життя будь-кого, приємний він режимові чи ні. 

У Біблії помста розуміється не в сучасному смислі як покарання, а як відновлення правди, перемога над злом. Хоча 
мститися від ненависті нечестивому завжди заборонялося. Бог постійно відкриває Себе як єдиного месника за правду. Тож 
про що ще можна говорити?

Внутрішня драма героїв Шекспіра та Костенко
Уже з перших сторінок твору Ліни Костенко перед читачем розкривається внутрішня драма гетьмана Богдана Хмель-

ницького, який зазнав страшної поразки під Берестечком. «Ми чуємо самого Хмельницького – тоді, коли він вирвався з 
полону в зрадника-хана, якого кинувся був наздоганяти, і опинився в розпачливому становищі, наодинці зі своїми тяжки-
ми думками» [5, с. 198]

Віджив літа. Вже сиві мої скроні.
Всього в житті траплялося мені.
Був у тюрмі. В турецькому полоні.
Але в такій безвиході ще ні [8, с. 24].
В істориків Хмельницький сумує три дні і три ночі. У Ліни Костенко – це ціла вічність.
Внутрішньою невизначеністю наповнена душа шекспірівського героя Гамлета. А здається, що може бути схоже у долі 

середньовічного принца та українського гетьмана? 
Чому на себе руки накладати 
Всевишній не дозволив? Боже, Боже!
Які гидкі, мерзенні, недоладні, 
Пусті для мене втіхи на цім світі! [14, с. 147].
Проте, якщо проаналізувати усі передумови роздвоєності душ Хмельницького та Гамлета, то, в обидвох героїв натра-

пляємо на особисті причини такого життєвого стану. 
Причина усіх походів гетьмана на Польщу криється у випадку, який пов’язаний із чигиринським підстаростою Ча-

плинський. За відсутності Хмельницького він напав на родинний хутір Суботів, пограбував його, побив до смерті най-
молодшого сина і забрав дружину. Хмельницький, не добившись правди в судді, вирішує сам розквитатися з кривдни-
ком, тобто помститися. Повстання, яке очолив Хмельницький, згодом переросло в справжню козацько-польську війну. 
Перемоги Хмельницького приголомшили поляків і, водночас, втілили надії українського люду на волю від споконвічних 
гнобителів. Та тягнулося це недовго. Поразка – Берестечко, як наслідок необдуманих вчинків. Тож знаходимо в Ліни 
Костенко: «Хіба ж я гетьман? Всипище глупот. / Так дався оморочити оманам!». Тут і довіра до Іслама-Гірея та спроба 
наздогнати його, та найголовніше – пригніченість через зраду Гелени. Сам герой доходить гіркого висновку, що причини 
поразки в ньому самому.

По-перше, будучи козацьким вождем і «підданцем короля» в одній особі, він так і не звільнився від своєї роздвоєності, 
від сумнівів і вагань (реальному Хмельницькому ця внутрішня колізія також була добре знайома)…

По-друге… По-друге – Гелена. Ліна Костенко приділила цій гетьманській love story чимало авторської уваги… [11, с. 212].
Повернімось до «Гамлета». Яка ж причина його «внутрішнього монологу»? Від привида вбитого батька Гамлет дізна-

ється: «В той час дозвілля дядько твій підкрався. / Сік блекоти сховавши при собі, / І влив її мені в обидва вуха…» [14,
с. 161]. Отож за смерть батька Гамлет повинен помститися. Проте поява привида батька Гамлета із потойбічного життя, як 
і черепи, що наснилися Хмельницькому, – це своєрідне попередження. Ні до чого доброго помста не приведе: «Мені при-
снились в полі черепи, / По самий обрій – поле з черепами…/ Чекаю лиха. Звідусіль. Щомиті. Біди чекаю. Горя… [8, с. 150].

Як страшний вирок для Гамлета: «Отак рукою братовою в мене // Украдено життя, вінець, дружину» [14, с. 161]. Знову 
жінка… І тут же нарікання на долю: «Звихнувся час… О доле зла моя! // Чому його направить мушу я?» [14, с. 166]. 

Душу Хмельницького розривають ревнощі, уражений шляхетський гонор. Проте у монологах Хмельницького знаходимо й 
каяття перед Геленою, яку швидко за зраду покарав син Хмельницького Тиміш, і докір синові за жорстокість: «… я ж хіба нака-
зував, щоб аж так, на смерть?». Ніжність і жорстокість борються в душі Хмельницького. І якщо спочатку він ще захищає Гелену 
від чужих вироків: «… не чіпайте її. Вона мені в хмарах пливе…», то згодом буде остаточно винесено вирок «блудниці вавилон-
ській» – забути, стерти з пам’яті… Гамлет теж нерішучий, дізнавшись правду. Він довго роздумуватиме. Так обидва прийдуть 
до спільної думки: порушено честь, не відреагувати – недопустимо і почнуть діяти, бо «вийти з гри – це померти» [14, с. 170].

Аналізуватиме пережиті події і Хмельницький: «… сиджу у старій фортеці і долю свою кляну!» [8, с. 34]. До речі, 
символічними є образи фортеці, в якій ув’язнено Хмельницького («… вже цій фортеці років триста є…» [8, с. 42], «Тут 
мій покій, де темно як в тюрмі, // Де я ходжу, і стіни мене глушать [8, с. 43]»), потім буде порожній замок у Паволочі, де 
гетьман зупиниться після викупу з полону. Не буде прихистку й в Чигирині та Суботові: «У Чигирин чого? У Суботів – не 
можна. / Там кожна річ у хаті Геленою кричить» [8, с. 153]. Згодом, нову жінку, гетьманшу, Хмельницький теж накаже 
везти в Чигирин, а не в Суботів, бо «там ВОНА» … [8, с. 181], тінь минулого, зрада, причина помсти, а згодом страшний 
роковий наслідок – державна поразка.
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Тюрмою, неволею називає свій родовий замок в Ельсінорі, та й усю Данію зокрема, герой Гамлет у розмові з Розенкран-
цем та Гільденстерном: «Данія – тюрма» [14, с. 178]. «Все розвалилося, загинула половина населення, скрізь смерділи рока-
ми непоховані тіла. Ось чим обертається на ділі «гнилизна в королівстві», інтриги з кинджалами й отрутами» [10, с. 167–181].

На початку Гамлет – хиткий у поглядах інтелектуал, насамкінець – рішучий у діях державний діяч (який виносить ви-
рок, рятуючи державу, трон). Лише усвідомивши себе сином, другом, борцем, державцем, тобто соціальним суб’єктом, 
Гамлет починає діяти. «Звихнувся час!» Він розуміє, що не може обмежитися помстою, бо вбивство Клавдія не змінить сві-
ту. Та масштаби зла гнітять Гамлета. Фальш і розбещеність усього датського двора остаточно приголомшили героя. Звідси 
невдоволення собою, вагання, сумніви: «Чи бути, чи не бути – ось питання. / Що благородніше? Коритись долі / і біль від 
гострих стріл її терпіти, / А чи, зіткнувшись в герці з морем лиха, / Покласти край йому?» [14, с. 193]. Гамлет розумів безна-
дійність спроб зробити Данію кращою. Проте намагається боротися зі злом методами самого зла. Якби Гамлет був заклопо-
таний тільки своєю особистою справою, він швидко розправився би з Клавдієм і заволодів престолом. Але він мислитель, 
гуманіст, тому й мусить боротися з усім злом і навіть заявляє: «Наш вік повинен виправити я!» Це буде суголосним із кос-
тенківським: «Немає часу на поразку»! Придумана «мишоловка», та цього мало. Державцеві потрібна суспільна потреба: 
«Усе мені довкола докоряє, // Усе підгонить, квапить…» А звідси й рішучість. Проте ця впевненість породжує революцію, 
бо король провокує Лаерта, Лаерт Гамлета, а Гамлет заставляє пити вино Короля і Королеву. І далі помстою дихає все…

Чи не такі ж переконання в героя Ліни Костенко, для якого держава понад усе: «І чим я, чим я, чим поразку цю спо-
кутую? / Свою провину виправдаю – чим?» [8, с. 121].

Звичайно, що після таких душевних переживань, герої змінюються як зовнішньо, так і внутрішньо: «Про Гамлетову 
зміну вже чували; / І справді, він ні внутрішньо, ні зовні / Себе вже не нагадує» [14, с. 170].

Новаторським є підхід Ліни Костенко. Вона зображує Богдана Хмельницького у розвитку його почуттів і суджень, мо-
нологу-сповіді. Такими ж монологами-зверненнями в нікуди насичена трагедія «Гамлет». Гамлет, після почутої правди, 
роздвоєний, він довго роздумує, самотній. Одинокий і Богдан Хмельницький, бо на самоті заявляє: «Як Марк Аврелій, 
римський імператор, // писать свої «Думки на самоті» [8, с. 139]. 

Символічним є наприкінці твору і викликання відьмою, яка вже три роки не полишає Богдана в походах, а тепер коло 
нього у Паволоцькій фортеці, духу козака Небаби. Саме Дух з’являється, щоби сказати правду майбутнього, якою б гір-
кою вона не була. До речі, страшну правду почує від Духа свого батька і Гамлет, але це буде не розв’язкою, а зав’язкою 
у творі Шекспіра.

Однак все ближче до фіналу роману дужчає рішучість Богдана розпочати усе заново, він долає поразку сам у собі, і 
мститися не хоче, лише добитися свого, «бо хто за що, а ми за незалежність» [8, с. 141]. Оптимізм справжнього українця! 
І цим все сказано! «Життя людського строки стислі. / Немає часу на поразку [8, с. 182].

А можливо причина «не опускання рук» знову у жінці, але вже в новій, незаплямленій любові, у вершниці Ганні Зо-
лотаренко? Яка ще рік тому, у Києві, коли Хмельницький в’їжджав у Браму Золоту [8, с.161], не віддаючи майбутнього, 
молилася за всіх: «А ти й не знав, що серед того люду / Стоїть одна, що молиться за всіх» [8, с. 165].

Історичний роман у віршах «Берестечко» – це монолог-сповідь гетьмана як пересічної людини і полководця, який 
глибоко переживає найважчий час свого життя – поразку під Берестечком, що стала наслідком помсти. Такими ж моноло-
гами-зверненнями в нікуди насичена трагедія «Гамлет». Гамлет, після почутої правди, роздвоєний, він довго роздумує, са-
мотній. Кожна помста веде за собою, як наслідок, нові жертви. «Від депресії до воскресіння» – така амплітуда душевного 
стану героя Ліни Костенко. Геpой не хоче мститися, він пpагне лише добитися свого, «бо хто за що, а ми за незалежність» 
[8, с. 141]. Оптимізм справжнього українця! І цим все сказано!

Чи це особиста поразка, чи загальнонаціональна, – часу роздумувати, роздвоюватися немає. Треба докладати зусиль і 
її долати. Бо «Життя – то є життя, тягнути мусиш лямку» [8, с. 131].

 У Шекспіра ж спостеpігаємо шлях головного геpоя від депресії до особистої та родинної поразки. У роздвоєності 
Гамлета один вихід – смерть. Від чого ж це залежить? У пеpспективі ваpто дослідити значення патpіотизму у фоpмуванні 
хаpактеpів геpоїв. Можливо із цим поняттям пов’язані дії та вчинки англійського та укpаїнського геpоїв твоpів.
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ПРОБЛЕМЫ СООТНЕСЕННОСТИ НАУЧНОГО ТЕКСТА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА
Статья рассматривает общие принципы научного текста и профессионального дискурса, закономерности и ал-

горитмы передачи информации в процессе письменной коммуникации. Проведена характеристика специфического 
изложения материала в научных и технических текстах: дискурс и текст соотносятся как процесс и результат и 
рассматриваются как явление коммуникативного порядка. Текст и дискурс возникают почти при одновременно выборе 
адресантом темы, цели, стратегии и т.п., а также лингвостилистических средств их текстуального воспроизведения.

Ключевые слова: научный текст, профессиональный дискурс, адресант, адресат, процесс, результат, комму-
никация.

THE PROBLEMS OF CORRELATION BETWEEN SCIENTIFIC TEXT AND PROFESSIONAL DISCOURSE
The article considers general principles of scientifi c text and professional discourse, rules and algorithms of rendering infor-

mation in the process of written communication. Due to the specifi c approaches towards presenting information in each branch of 
science being available, as well as discourse peculiarities including ethnolinguistic, psychological and cultural factors, the latter are 
defi ned and established by certain discourse communities. Such correlation could be possible provided that the nature of discourse 
and text is determined and compared. The diversity in interpreting these notions within the linguistic scientifi c community makes 
fulfi lling this task a complicated one, based primarily on the discussions about the priority of the discourse or the text. The concept 
enlightened in the article regards neither the discourse nor the text to be primary, occurring simultaneously in the author’s choosing 
the subject, aim, strategy, background etc. and linguistic means of presentation. The category of discourse is considered to belong 
to linguistic and social sphere while the text is referred solely to the sphere of the language which means that discourse is a broader 
notion than text, the former covering both text and extralinguistic factors. The focus of the article being the discourse and the text in 
scientifi c communication, the specifi c exposition of the material in scientifi c and technical texts is taken into consideration.
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Cучасні пошуки нових шляхів розвитку та вдосконалення як системи вищої освіти, так і науково-дослідної роботи, 
спрямовані на поглиблення вивчення певних теоретичних положень та застосування їх у ході практичної підготовки фа-
хівців у певній галузі. 

У кожній галузі існують власні специфічні підходи до викладу інформації у наукових публікаціях, свої характерні дис-
курсивні особливості, зумовлені чинниками етномовними, психологічними, культурологічними тощо. Ці чинники окрес-
люються і встановлюються окремими дискурсивними спільнотами. 

Співвіднесення наукового професійного дискурсу і наукового професійного тексту дозволяє встановити як загальні, 
так і вузькогалузеві закономірності та алгоритми передачі інформації у процесі письмової комунікації.. Ми зважаємо на 
те, що мовні одиниці тексту (слова, речення) як явища є водночас елементами дискурсу і його продуктами

Погляди лінгвістів сходяться у трактуванні дискурсу як динамічного мовленнєвого утворення; натомість, тлумачення 
тексту різняться доволі суттєво – від максимально абстрактного конструкту до максимально конкретної матеріальної 
даності. Велика кількість праць свідчить про зацікавленість проблемою (Н. Д. Арутюнова, М. К. Бісімалієва, О. П. Вороб-
йова, С. В. Вострова, О. М. Ільченко, Є. С. Кубрякова, І. М. Колегаєва, Т. В. Яхонтова, Дж. Свейлз, М. Хеллідей та ін.).

Характерною рисою дискурсу, який розглядається у широкому розумінні як прагматизована форма тексту, є загальне 
галузеве інформаційне поле з конкретними учасниками акту, адресантом й адресатом. Заслуговує на підтримку точка зору 
Є. С. Кубрякової, що «дискурс – ширше поняття, ніж текст. Дискурс – це одночасно і процес мовної діяльності, і її резуль-
тат (= текст)» [5, c. 22]. На нашу думку, необхідно чітко розмежувати поняття «дискурс», «текст» і «контекст». Термін 
«текст» вживається по-різному: з урахуванням когнітивного смислу, в якому він відноситься до ментальної репрезентації 
сказаного, і смислу мовного, в якому означає послідовність речень, що проявляють семантичну когезію. 

М. Хеллідей текстом називає будь-який відтинок живої мови, виражений у письмовій, усній чи будь-якій іншій фор-
мі. М. Хеллідей наголошує, що текст – це водночас і продукт, і процес. Текст є продуктом, оскільки його можна зафіксу-
вати і вивчити. Текст має певну структуру, що систематизується. Тобто, це процес «у розумінні постійного семантичного 
вибору, руху по сітці потенціалу значень, в якому кожен вибраний набір створює оточення для наступного» [9, с. 64]. На 
нашу думку, на відміну від М. Хеллідея, поняття тексту і дискурсу не ототожнюються, навпаки, розмежовуються. 

У своїх працях М. Хеллідей використовує поняття «кон-текст», що означає «з текстом», тобто те, що виходить за межі 
сказаного, написаного, з опертям також на невербальну ситуацію, в якій текст розвивається. Це означає, що контекст слугує 
сполучною ланкою між текстом і ситуацією, в якій цей текст виникає. Основна думка вченого полягає в тому, що «в реаль-
ному житті контексти передують текстам. Ситуація первинна щодо пов’язаного з нею дискурсу». Таким чином, М. Хеллі-
дей визнає дискурс як текст, що функціонує в контекстах ситуацій та культури [9]. Такий підхід до дослідження дискурсу 
акцентує на важливості контексту соціальної ситуації, завжди пов’язаного з контекстом культури. Автор визнає, що мовної 
моделі опису контексту культури не існує, але «для опису контексту ситуації корисно долучати культурний фон» [9, с. 47]. 

На нашу думку, так звана невербальна ситуація, в якій розвивається текст, за М. Хеллідеєм, є частиною всієї дискур-
сивної парадигми; водночас дискурс ми розглядаємо як ширше поняття за контекст, де, крім ситуації, в якій розвивається 
текст, присутні прагматично-когнітивні інтенції адресанта. Отже, певну статичність контексту не можна вважати тотож-
ною динамічності дискурсу. Ми поділяємо думку Т. ван Дейка, що дискурс необхідно розглядати як модель плюс соціаль-
ний контекст, котрий включає 1) тип соціальної ситуації – особиста, суспільна, інституційна (формальна), неформальна; 
2) характеристики учасників соціальної взаємодії – позиції (наприклад, ролі, статуси тощо), властивості (наприклад, стать, 
вік тощо), відносини (наприклад, перевага, авторитет), функції учасників (наприклад, батько, слуга, суддя тощо) [2, c. 2]. 

© О. В. Єрченко, 2017



127Серія «Філологічна». Випуск 64

Поняття «дискурс» відкрите для різних дискусій. Саме Т. ван Дейк та його співавтори у своїх працях наголошують 
на доцільності переходу до міждисциплінарного дослідження дискурсу. «Дослідження дискурсу не обмежується експлі-
цитним описом структур самих по собі. Результати досліджень дискурсу в області теорії мовленнєвої комунікації, когні-
тивної психології, соціальної психології, мікросоціології й етнографії показали, що дискурс − це складне комунікативне 
явище, яке включає в себе також і соціальний контекст, що створює уявлення як про учасників комунікації (та їхні харак-
теристики), так і про процеси творення і сприйняття повідомлення» [2, c. 113].

Особливо треба підкреслити, що за такого розуміння дискурсу письмовий текст також є комунікативною подією, 
оскільки він передбачає наявність учасників, що перебувають у взаємодії, а створення та сприйняття тексту неможливе 
без ментальних процесів та соціального контексту, хоча він і має свою специфіку. Безперечною перевагою зазначеного 
підходу до дискурсу є зосередження уваги на когнітивних механізмах продукування й інтерпретації дискурсу. 

На відміну від творів художньої літератури, наукові тексти призначені для вузького кола читачів − спеціалістів у 
певній галузі, які володіють необхідною сумою знань, певним досвідом, що дає змогу адекватно сприймати інформацію. 
За висновком І. М. Колегаєвої, «художнє повідомлення апелює до почуттів та емоцій адресата, а наукове – до його інте-
лекту» [4, c. 21]. 

Специфічний виклад матеріалу в наукових і технічних текстах пояснюється їх призначенням – передусім передати 
інтелектуальну інформацію, привернути увагу читача до відповідної проблеми. З огляду на це, науковий текст характери-
зується виразністю і логічністю, стислістю, точністю, нейтральною експресивністю та об’єктивністю. Як висновок: «сила 
переконливості власне наукових текстів полягає в логіці та послідовності викладу, несуперечливості фактів, які повідомля-
ються, аргументованості авторських умовиводів, широті і коректності інформаційної бази, що долучається ззовні» [4, c. 27].

Для письмового тексту діалог, тобто взаємодія учасників комунікації, починається зі сприйняття адресатом тексту 
адресанта. Якщо ментальні процеси та соціальний контекст обох учасників цього діалогу неадекватні, він буде малоефек-
тивним, малоймовірним або неможливим. Тому при створенні того чи іншого типу статті адресант повинен обов’язково 
зважати на контекст, у якому пишеться стаття, соціальний статус імовірного адресата, а також підпорядковувати свої 
ментальні процеси вимогам, сформульованим для певного виду письмового твору. До ментальних процесів ми пропону-
ємо залучити обсяг інформації (знань), яким володіє адресант, аргументи, які спонукають його до створення письмового 
твору, обсяг доступу адресанта до загального поля інформації, необхідність (або відсутність необхідності) застосування 
риторичних засобів для побудови письмового тексту, мети створення письмового тексту взагалі.

У цьому викладі «дискурс» трактований, слідом за Н. Д. Арутюновою, «як зв’язний текст у сукупності з позамовними 
(прагматичними, соціокультурними, психологічними та ін.) чинниками; текст, взятий в аспекті події (рос. событийном 
аспекте – О. Є.), мовлення, що розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії 
людей та механізмах їхньої свідомості (когнітивних процесах)» [1, c. 136–137]. Таке визначення підкреслює соціальну 
природу комунікації, оскільки трактує дискурс як спосіб та форму міжособистісної взаємодії, вписаної в певний позамов-
ний контекст. Разом з тим, воно віддзеркалює когнітивну сутність даного явища, його участь у передачі знань, оперуванні 
знаннями та створенні знань [5, c. 23].

Такий когнітивно-дискурсивний підхід до аналізу комунікації вимагає відокремлення категорії «дискурс» від тради-
ційних понять «мовлення», «текст», «діалог»; особливо це стосується понять «текст» і «дискурс». Таку думку підтвер-
джують численні дослідження останніх років, автори яких наголошують на тому, що розглядається один і той же об’єкт, 
а відмінність між текстом і дискурсом полягає лише в ракурсі розгляду, тобто дискурс і текст співвідносяться як процес 
та результат. Отже, дискурс є вербалізованою діяльністю мислення, і ця діяльність – це сукупність процесу й результату, 
яка включає як власне мовні, так і позамовні чинники.

Таким чином, згідно з дискурсивним підходом, текст і дискурс розглядаються як явища комунікативного плану, що 
дає змогу вирішувати проблеми лінгвістики тексту. Текст обумовлений вибором певного дискурсивного поля, а дискурс 
впливає на текстову реалізацію адресантом – ці поняття взаємопов’язані та взаємозумовлені. На нашу думку, ні текст, ні 
дискурс не можна вважати первинним чи вторинним. Вони виникають майже одночасно у виборі адресантом теми, мети, 
стратегій, фонових знань тощо, а також лінгвостилістичних засобів їх текстового відтворення.

У працях більшості мовознавців зазначені поняття диференціюються: під текстом розуміють абстрактну одиницю 
мови найвищого рівня, а під дискурсом – прояв мови під спостереженням: текст, взятий в аспекті події; мовлення, за-
нурене в життя. Виникнення дихотомії «дискурс – текст» пояснюється тим, що категорія дискурсу належить до лінгво-
соціальної сфери, а текст – до мовної; тобто, ми розглядаємо дискурс як поняття ширше, ніж текст, де дискурс охоплює і 
текст, і позамовні чинники. Такий підхід узгоджується з ідеями М. Стаббса, який вважає ці чинники як категорії соціальні 
[11, с. 1–2].

Професійний дискурс вимагає певної професійної норми, тобто єдності форми вираження інформаційного матеріа-
лу. У професійному дискурсі адресант оперує тими когнітивно-прагматичними та риторичними засобами, які визначені 
дискурсивною спільнотою. Нема підстав стверджувати, що науковий текст чи академічне письмо реалізується окремим 
індивідом, адже у підході до жанру ESP (англійська спеціального призначення) наголошується, що професійне письмо 
трактується як діяльність спільноти. Таким чином, те, про що пишуть науковці, і за формою, і за змістом обмежене імплі-
цитними правилами і встановленими умовностями специфічної дискурсивної спільноти у певній професії чи дисципліні. 
Дотримання цих неофіційних правил дає змогу авторам отримати доступ до дискурсивної спільноти чи стати її членом. 
Таку перспективу створення «спільноти» вважають соціальною діяльністю, оскільки автор читає, інтерпретує, сприймає 
чи відхиляє аргументи інших авторів.

Дж. Свейлз запропонував шість основних характеристик, необхідних та достатніх для визначення групи осіб як дис-
курсивної спільноти, які полягають у тому, що дискурсивна спільнота 1) володіє широким спектром цілей; 2) має ме-
ханізми інтеркомунікації серед своїх членів; 3) використовує свої заздалегідь визначені такою спільнотою механізми, 
передусім для надсилання й отримання інформації; 4) обробляє і, таким чином, використовує один чи більше жанрів у 
просуванні до своїх цілей; 5) формує свою специфічну лексику, якою оперують члени дискурсивної спільноти в процесі 
спілкування в її межах (наприклад, професійної); 6) належить до певної дискурсивної спільноти членів, які відповідають 
її вимогам і які володіють відповідною дискурсивною компетенцією [12, с. 24–27].

Г. Віддовсон стверджує, що «науковий дискурс є універсальним способом комунікації, чи універсальною риторикою, 
яка в різних мовах реалізується науковим текстом в процесі текстуалізації» [13].

Для аналізу наукового тексту визначальним є такий критерій: його розуміння і подальша інтерпретація пов’язані не 
лише з читанням експліцитно представленої інформації, а й з відтворенням імпліцитної інформації. Функції, пов’язані 
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з парадигмою адресант – повідомлення – адресат, також становлять нерозривну єдність і присутні в мові науки, проте 
вони відзначаються суттєвими особливостями, зумовленими специфікою наукової діяльності. 

Т. В. Дроздова в аналізі мови науки наголошує на «когнітивно-дискурсивній парадигмі». Вона відзначає тісний зв’язок 
комунікативної та когнітивної функцій [3, c. 18]. Функція мови, у плані накопичення і зберігання знань та суспільно-істо-
ричного досвіду, також притаманна мові науки. Мова науки оптимально пристосована до можливостей її розвитку, ство-
рення нових термінів та понять. У процесі розвитку нових досягнень науки, що входять у повсякденне життя, виникають 
нові слова, поняття, терміни, які поповнюють і певну галузь науки, і розмовну мову. Науковий текст віддзеркалює мен-
тальну діяльність людини, а всі її жанри слугують одній меті наукового опису предмета дослідження. Цілком очевидним є 
той факт, що лінгвальні особливості наукового тексту значною мірою зумовлені чинниками позамовними. Очевидно, що 
функціонально-прагматичне призначення тексту зумовлює, передусім, специфіку наукового тексту. Цей текст повинен 
бути засобом зберігання й передачі наукових знань у вербальній формі, фіксувати картину світу з позицій прагматичних 
та теоретичних результатів пізнавального досвіду, надавати опис основних концептів, категорій чи понять цієї науки і 
розкривати наявні види зв’язків та взаємовідносин.

Як одиниця комунікації, науковий текст містить лише інтелектуальну інформацію конкретного і/або узагальнюючого 
характеру. Він завжди заздалегідь продуманий і підготовлений, продукт відбору даних/відомостей із загального інформа-
ційного поля для експліцитного та імпліцитного представлення. Прояви особистого ставлення до викладеного і, відповід-
но, вживання стилістичних засобів його вираження неприпустимі, оскільки це суперечить меті наукового опису. Автор 
дотримується максимальної об’єктивності та нейтральності викладу, наче відсторонюючись від наданої інформації. Існує 
низка характерних словосполучень і речень, вживання яких забезпечує виразне логічне та однозначне відтворення думки 
для досягнення комунікативної мети. В науково-технічному тексті переважають пасивні конструкції, зрідка – безособові 
та неозначено-особові конструкції як засоби відходу від суб’єктивності. Між текстом і читачем виникають певні відноси-
ни, що передбачають активне сприйняття тексту читачем. Читач вибирає «свій» текст на основі власного досвіду, проте 
авторська настанова відіграє тут важливу роль, причому і вона може проявлятись як імпліцитно, так і експліцитно.

Аналіз смислової структури наукового тексту ґрунтується на припущенні, що зміст тексту – це виклад знань його 
автора. Наукове знання, висловлене у тексті, включає об’єктивні та суб’єктивні знання в їх єдності. «Наукове знання в 
динамічному аспекті є специфічним продуктом пізнавальної діяльності, що характеризується особливою організацією, за 
якої у знанні відображається зміна як об’єкта, так і суб’єкта пізнання. При цьому істотним є той факт, що знання як орга-
нізований комплекс вимагає того, щоб самі зміни суб’єкта й об’єкта, принципи їх відносин не лише відповідали рівневі 
розвитку суб’єкта та об’єкта, але й мали припис у результаті взаємодії підняти знання на інший новий рівень (зміни пови-
нні мати якісний характер), визначати його як нове знання» [4, c. 143–144].

У науковому тексті вирізняють дискурсивні параметри: адресанта і адресата, їх комунікативну цільову настанову, 
мету повідомлення, зміст повідомлення, сферу спілкування, зовнішні та внутрішні контекстуальні умови. У науковому 
тексті автор та його оцінка відходять на задній план, на передньому виступає об’єкт дослідження, експліцитний вираз 
суб’єктивної позиції трапляється вкрай рідко і має свою специфіку. Ставлення автора спрямоване головним чином на суть 
досліджуваної проблеми і передбачає раціональну оцінку її змісту. Мовні засоби, за допомогою яких передається думка 
чи судження автора з того чи іншого питання, сприяють посиленню переконливості тексту, яка викладена крізь призму 
його особистого сприйняття.

У нашому розумінні тексту та дискурсу взято за основу положення про те, що сучасне розуміння дискурсу як лінґво-
когнітивної діяльності передбачає його протиставлення тексту як продукту мовленнєвої діяльності, що становить сукуп-
ність процесу й результату.

Лінґвальні особливості наукового тексту значною мірою зумовлені позамовними чинниками: передачею і зберіганням 
наукових знань у вербальній формі, наданням опису основних концептів, категорій чи понять певної галузі науки і роз-
криттям наявних видів зв’язків та взаємовідносин.

Логічність та експліцитність викладу інформації у науковому тексті підпорядкована прагматичному принципові, ви-
раженому в особливій архітектоніці тексту та його структурно-композиційній організації. 

Професійний дискурс – це певна професійна норма, трактована як єдність мовної форми вираження інформаційного 
матеріалу тими когнітивно-прагматичними та риторичними засобами, які визначені дискурсивною спільнотою; як норма, 
обмежена за формою та за змістом, імпліцитними правилами і встановленими умовностями специфічної дискурсивної 
спільноти.

Література:
1. Арутюнова Н. Д. Истоки, проблемы и категории прагматики / Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева // Новое в зарубежной линг-

вистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. – М. : Прогресс, 1985. – С. 3–42. 
2. Дейк Т. А., ван. Язык, познание, коммуникация / Т. ван Дейк // Сб. работ. / сост. В. В. Петрова. – М. : Прогресс, 1989. – 310 с.
3. Дроздова Т. В. Научный текст и проблемы его понимания (на материале англоязычных научных экономических текстов) : 

дисс.... д-ра филол. наук : 10.02.19 и 10.02.04 / Дроздова Татьяна Васильевна. – М., 2003. – 358 с.
4. Колегаева И. М. Текст как единица научной и художественной коммуникации : монография / И. М. Колегаева. – Одесса : 

Ред.-изд. отдел обл. управления по печати, 1991. – 121 с. 
5. Кубрякова Е. С. Виды пространств текста и дискурса / Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова // Категоризация мира: про-

странство и время : материалы науч. конф. – М. : Диалог – МГУ, 1997. – С. 19–20.
6. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : монографія / Т. В. Яхонтова. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2009. – 420 с. 
7. Brown G. Discourse analysis / G. Brown, G. Yule. – Cambridge University Press, 1983. – 288 p. – (Reprinted 1993).
8. Dijk T., A. van. Studies in the pragmatics of discourse / Dijk T. A. van. – The Hague : Mouton, 1991. – 331 p.
9. Halliday M. Cohesion in English / M. Halliday, R. Hasan. – London : Longman, 1976. – 374 p.
10. Schiffrin D. Approaches to Discourse / D. Schiffrin. – Oxford UK & Cambridge USA : Blackwell, 1994. – (Reprinted 2000). – 470 p.
11. Stubbs M. Discourse analysis : the sociolinguistic analysis of natural language / M. Stubbs. – Chicago : University of Chicago Press ; 

Oxford (Oxfordshire) : B. Blackwell, 1983. – 272 p.
12. Swales J. M. Genre Analysis. English in academic and research settings / J. M. Swales. – Cambridge : Cambridge University Press, 

1990. – 260 p.
13. Widdowson H. Explorations in Applied Linguistics / H. Widdowson. – Oxford : Oxford University Press, 1984. – 262 p.



129Серія «Філологічна». Випуск 64

УДК 811.111‘367.625‘37
Х.-М. Р. Жук, 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

СТРУКТУРА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ СОМАТИЧНИХ ДІЄСЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена дослідженню лексико-семантичних особливостей соматичних дієслів англійської мови. Ува-
га зосереджена на підгрупах соматичних дієслів, що базуються на дієслівній класифікації Б.Левін за синтаксичними 
фреймами. За допомогою компонентного аналізу встановлено характерні особливості притаманні цим підгрупам 
соматичних дієслів.

Ключові слова: соматичні дієслова, лексико-семантична група, компонентний аналіз

СТРУКТУРА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ СОМАТИЧЕСКИХ ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена исследованию лексико-семантических особенностей соматических глаголов английского язы-

ка. Внимание сосредоточено на подгруппах соматических глаголов, основанных на классификации Б.Левин по син-
таксическим фреймам. При помощи компонентного анализа установлено характерные особенности этих глаголов.

Ключевые слова: соматические глаголы, лексико-семантическая группа, компонентный анализ

STRUCTURE OF LEXICO-SEMANTIC GROUP OF ENGLISH SOMATIC VERBS
The article deals with the lexico-semantic group of somatic verbs in the English language. It investigates the peculiarities 

of the group’s structure. The investigation focuses on subgroups of somatic verbs, which are based on B.Levin’s verbal clas-
sifi cation according to syntactic frames. The most homogenous and the least homogenous subgroups are established. The con-
stituents of the core and periphery of subgroups, as well as dominating and differential semes, are indicated. The peripheral 
composition of subgroups of somatic verbs refl ects their tight systemic relations. During the investigation it is revealed that 
syntactic frames are regulated by common semantic components of meaning. Characteristic features of the lexico-semantic 
group of somatic verbs are established with the help of componential analysis. Due to possible inconsistency and vagueness 
of the correlation between the dictionary defi nition and the actual meaning of a word, the analysis is based on the defi nitional 
data from different dictionaries. The results of the analysis are tabulated.

Key words: somatic verbs, lexico-semantic group, componential analysis.

Мета дослідження – визначити особливості семантичної структури лексико-семантичної групи соматичних дієслів в 
англійській мові. Для аналізу семантичних особливостей слід враховувати відношення, які реалізуються в лексико-семан-
тичних групах та синонімічних рядах.

Термін «соматичний», згідно з Е. М. Верещагіним, позначає будь-яку значущу ознаку, положення або рух особи і всього 
тіла людини, тобто включає жести, міміку, пози, вирази осіб і різноманітні симптоми душевних рухів і станів [3, с. 85]. 

У мовознавстві соматична лексика, тобто лексика, яка відображає в своїй семантиці все те, що відноситься до сфе-
ри тілесності, починає активно досліджуватися з другої половини 20-го століття у працях таких зарубіжних і україн-
ських науковців, як Ф.Вакк (1964), Ю.А. Долгополов (1973), Р.М.Вайнтрауб (1975), Е.С.Якімова (1976), Р.С.Ширманкіна 
(1989), А.І.Кузнєцова (1999), Н.Я.Стрілець (2003), О. Л. Толстова (2007), І. Ю. Скрипник (2009), О.Горошкевич (2010), 
В.А.Шевелюк (2013) [2;6;1;16;15;8;12;13;11;5;14].

У цьому дослідженні під соматичними дієсловами розуміємо дієслова на позначення дій, процесів, станів, що нале-
жать до сфери тілесності. Такі дієслова виявляються в результаті компонентного аналізу на основі словникових дефініцій 
через наявність у семній структурі соматичних компонентів, які позначають тіло та його частини.

Теоретичним підґрунтям запропонованого дослідження є положення про системність лексики та теорія поля в лінг-
вістиці. Лексико-семантичні поля є одним з найбільш адекватних способів поділу словникового запасу. Для того, щоб 
поділити словниковий запас потрібно згрупувати лексику в поля і побудувати систему полів [7]. 

Згідно з Е.Я. Мороховською, лексико-семантичне поле та лексико-семантична група є основними субкатегоризую-
чими інвентарними парадигматичними моделями, тому їхнє застосування(з метою інвентаризації та опису гомогенних 
одиниць) є необхідним на початковому етапі нашого дослідження [10, с. 90]. 

Згідно з В.В.Левицьким, лексико-семантична група є складним ієрархічним утворенням, до складу якого входять сло-
ва, що об’єднані спільним категоріальним та денотативним значенням і відносяться до однієї частини мови [9, с.64].

Для здійснення компонентного аналізу лексико-семантичної групи соматичних дієслів в даному дослідженні було ви-
користано декілька тлумачних словників, а саме Oxford Advanced Learner’s Dictionary [21], Merriam Webster’s Dictionary 
[20], Collins English Dictionary [18] та Macmillan Dictionary [19].

Було виокремлено підгрупи соматичних дієслів, спираючись на класифікацію дієслівних класів Б. Левін. Ця класифі-
кація ґрунтується на здатності чи нездатності дієслів з’являтися в парах синтаксичних фреймів, які в певній мірі зберіга-
ють значення [17]. 

Було виділено такі підгрупи соматичних дієслів: дієслова на позначення Сну(Snooze Verbs), дієслова на позначення 
Тремтіння(Flinch Verbs), дієслова на позначення Внутрішніх Станів Тіла(Verbs of Body-Internal States of Existence), дієс-
лова на позначення Тілесних Процесів(Verbs of Bodily Processes), дієслова на позначення Зміни Тілесного Стану(Verbs of 
Change of Bodily State), дієслова на позначення Невербального Висловлювання(Verbs of Nonverbal Expression).

Підгрупа Дієслів Сну (Snooze Verbs) складається із семи дієслів: catnap, doze, drowse, nap, sleep, slumber, snooze [17]. 
Виконавши аналіз, ми отримали матриці, побудовані за методикою, запропонованою В.Г. Вілюманом [4].

Components of eaning Verbs catnap doze drowse nap sleep slumber snooze
catnap + + + +
doze + +

drowse + + + +
nap + + + +

sleep + +
slumber + + +
snooze + + + +
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У підгрупі Snooze Verbs ядро складається з лексеми ‘sleep’(«спати»), яка присутня у дефініціях усіх дієслів цієї під-
групи. Домінантними семами є ‘doze’(«дрімати»)(6), ‘lightly’(«легко»)(6) та ‘short’(«короткий»)(4), які зустрічаються у 
дефініціях більш, ніж половини дієслів цієї підгрупи і відображають їхні спільні категоріальні ознаки.

Диференційними є наступні семи: 
1) сема ‘intermittently’ («періодично») характерна тільки для дієслова catnap.
2) сема ‘inactive’ («неактивний») зустрічається у дефініціях дієслів drowse та sleep.
3) сема ‘quiescent’(«спокійний») присутня у парі синонімів sleep і slumber.
4) сема ‘dormant’(«дрімаючий») у дієслові slumber.
Підгрупа Flinch Verbs складається із семи дієслів: balk, cower, cringe, fl inch, recoil, shrink, wince [17].
Ядро складається із лексеми ‘move’(«рухатись») (7), яка присутня у дефініціях усіх семи дієслів цієї підгрупи.
Домінантними семами є ‘shrink’(«щулитись») (6), ‘sudden’(«раптовий») (5), ‘fear’(«страх») (5), ‘pain’(«біль») (4), 

‘involuntarily’(«мимоволі») (4).
Диференційні семи – ‘to crouch’(«присісти») в дієслові cower, ‘to refuse’(«відмовити») в дієслові balk.
 Підгрупа Verbs of Body Internal States of Existence складається із дев’яти дієслів: convulse, cower, quake, quiver, shake, 

shiver, shudder, tremble, writhe [17]. Дієслово cower, яке було присутнє в підгрупі Flinch Verbs, присутнє також і у цій підгрупі.
В результаті компонентного аналізу було визначено, що в підгрупі Verbs of Body Internal States of Existence немає лек-

семи спільної для всіх членів підгрупи. Це обумовлене відсутністю спільних компонентів значення у дефініціях дієслів 
cower та writhe. 

Домінантними семами є ‘shake’(«трястися») (7), ‘tremble’(«тремтіти») (6), ‘move’(«рухатись») (5), ‘fear’(«страх») (5) 
та ‘cold’(«холод») (5). 

Диференційними семами є такі семи:
1. Сема ‘to twist’(«викривляти») у дієслові writhe, яка не є характерною для інших дієслів цієї підгрупи.
2. Сема ‘to crouch’(«присісти») у дієслові cower теж не зустрічається у дефініціях інших дієсловах цієї підгрупи.
3. Семи ‘violently’(«сильно») і ‘slightly’(«трохи») у парах синонімів quake та quiver, і shudder та tremble.
4. Сема ‘involuntarily’(«мимоволі») присутня лише у дефініціях дієслів tremble, shake та shiver.
Периферійні складові двох останніх підгруп відображають тісні системні зв’язки між ними. Найбільш прикметним є 

те, що семи ‘move’ і ‘fear’ є домінантними семами в обох підгрупах. В той же час, сема ‘involuntarily’ є домінантною у під-
групі Flinch Verbs, але диференційною у підгрупі Verbs of Body Internal States of Existence. Дієслово cower, яке є складовим 
в обох підгрупах, має сему ‘crouch’, що є диференційною семою в обох випадках. Іншою характерною особливістю є на-
явність тільки одного іншого компонента значення у дефініції дієслова cower – це shiver у підгрупі Verbs of Body Internal 
States of Existence, та shrink у підгрупі Flinch Verbs.

Наступною розглядалася підгрупа Verbs of Bodily Processes, яка складається з двадцяти семи дієслів. Вона поділена 
ще на три підгрупи – це hiccup verbs, breathe verbs, exhale verbs [17]. Розглянувши кожну підгрупу окремо було виявлено, 
що дієслова в цих підгрупах дуже часто не є синонімами, і лише в поодиноких випадках присутні у дефініціях дієслів, що 
входять у спільну групу.

Домінантними семами підгрупи Hiccup Verbs є ‘mouth’(«рот»)(8), ‘breathe’(«дихати») (7) та ‘air’(«повітря») (7). 
Диференційними є такі семи, як: 
1. Сема ‘gasp’(«важко дихати») присутня лише в дефініції дієслова pant.
2. Сема ‘sleep’(«спати») характерна тільки для дієслів snore та yawn.
3. Сема ‘nose’(«ніс») зустрічається лише в дефініціях дієслів sniffl e, snuffl e і sneeze.
4. Сема ‘stomach’(«шлунок») присутня лише у swallow, belch та burp.
5. Семи ‘red’(«червоний») і ‘embarrassment’(«») характерні тільки для пари синонімів blush та fl ush.
6. Сема ‘take in’(«вбирати») присутня у дієслові swallow.
7. Сема ‘breathe with diffi culty’(«важко дихати»), яка зустрічається в дефініціях дієслів pant, wheeze і snuffl e.
8. Сема ‘suddenly’(«раптово») присутня тільки у sneeze та belch.
9. Сема ‘expel’(«вивергати») у парі синонімів belch та burp і дієслові sneeze.
10. Сема ‘sound’(«звук») у дієсловах pant, wheeze, belch, burp.
11. Сема ‘noisy’(«шумний») у дієсловах pant, belch, snore та sneeze. 
12. Сема ‘loudly’(«голосно») у дієсловах wheeze та belch.
Домінантною семою підгрупи Breathe Verbs є ‘mouth’(«рот») (8) та ‘emit’(«випускати») (6).
Диференційні семи цієї підгрупи: 
1. Сема ‘air’(«повітря») присутня тільки в дефініції дієслова breathe.
2. Сема ‘blood’(«кров») характерна лише для дієслів weep та bleed.
3. Сема ‘skin’(«шкіра») зустрічається тільки у дефініції дієслова sweat.
4. Сема ‘stomach’(«шлунок») у парі синонімів puke та vomit.
5. Семи ‘suddenly’(«раптово») та ‘noisy’ характерні тільки для дієслова cough.
6. Сема ‘saliva’(«слина») присутня у dribble, drool та spit.
7. Семи ‘loudly’(«голосно») і ‘to utter’ у дієслові cry.
8. Сема ‘liquid’(«рідина») у дієсловах weep, sweat, drool, dribble.
9. Сема ‘expel’(«вивергати») у дієсловах breathe, cough, puke, vomit. 
Домінантними семами підгрупи Exhale Verbs є ‘mouth’(«рот») (2), ‘air’(«повітря») (2) та ‘emit’(«випускати») (2).
Диференційними є такі семи : 
1. Семи ‘liquid’(«рідина») та ‘skin’(«шкіра») у дієслові perspire.
2. Сема ‘take in’(«вбирати») у дієслові inhale.
3. Семи ‘breathe in’(«вдихнути») та ‘breathe out’(«видихнути») у дієсловах inhale та exhale.
У ході дослідження виявлено декілька характерних особливостей всієї підгрупи Verbs of Bodily Processes, а саме: 1) 

домінантною у всіх підгрупах є сема ‘mouth’; 2) сема ‘air’ є домінантною у підгруп hiccup verbs та exhale verbs, але є ди-
ференційною в breathe verbs; 3) деякі дієслова однієї підгрупи є в синонімічних відношеннях з дієсловами іншої підгрупи, 
хоч у своїй підгрупі синонімів не мають, наприклад, sweat і perspire, оскільки синонімічні ряди обмежені складом підгруп. 

Підгрупа Verbs of Change of Bodily State складається з чотирьох дієслів: blanch, faint, sicken, swoon [17]. Хоч усі чотири 
дієслова описують зміни у стані людини, лише два з них є синонімами, а саме faint та swoon.
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Диференційні семи цієї підгрупи:
1. Сема ‘to become pale’(«збліднути») у дієслові blanch.
2. Сема ‘to become sick’(«захворіти») у дієслові sicken.
3. Сема ‘to lose consciousness’(«втратити свідомість») у парі синонімів faint та swoon.
4. Сема ‘shock’(«шок») у дієсловах blanch та sicken.
Підгрупа Verbs of Non-Verbal Expression містить сорок одне дієслово, і не є поділена на підгрупи. Ця підгрупа склада-

ється з дієслів, що виражають переважно вираз обличчя та тон голосу [17].
Домінантною семою можна вважати сему ‘utter’(22) («промовляти»), що характерна для більш, ніж половини дієслів 

цієї підгрупи. Диференційних сем є двадцять дві, а саме: ‘laugh’ («сміятися») (11), ‘cry’ («плакати») (6), ‘smile’ («усміхати-
ся») (5), ‘titter’ («хихотіти») (3), ‘snicker’ («тихо сміятися») (3), ‘snigger’ («тихо сміятися») (3), ‘weep’ («ридати») (3), ‘snort’ 
(«пирхати») (3), ‘chuckle’(«посміюватися») (2), ‘frown’ («хмуритись») (2), ‘gape’ («позіхати») (2), ‘giggle’(«хихотіти») (2), 
‘simper’ («посміхатись») (2), ‘smirk’ («самовдоволено посміхатись») (2), ‘glower’ («дивитись сердито») (2), ‘scowl’ («супи-
тися») (2), ‘grimace’ («кривлятись») (2), ‘groan’ («стогнати») (2), ‘moan’ («стогнати») (2), ‘jeer’ («насміхатися») (2), ‘sniff’ 
(«сопіти») (2), ‘yawn’ («позіхати») (2).

Периферійний склад лексико-семантичної групи соматичних дієслів, її розмитість відображають тісні системні зв’язки 
між підгрупами соматичних дієслів. 

На початковому етапі інвентаризовано 96 дієслів. Через розмитість периферії та недостатнє врахування полісемії дієс-
лів потрібно застосувати додаткові процедури для наближено повної інвентаризації соматичних дієслів в англійській мові. 

У ході дослідження виявлено, що синтагматичні фрейми регламентуються спільними семантичними компонентами 
значень. Найбільш гомогенна підгрупа – дієслова на позначення Сну (Snooze Verbs). Найменш гомогенна підгрупа – ді-
єслова на позначення Невербального Висловлювання(Verbs of Nonverbal Expression). У всіх підгрупах простежується 
асиметричність та нерефлексивність синонімії. Наприклад, doze є синонімом до slumber, але slumber не є синонімом doze 
за даними словників. Синонімічні ряди на матрицях неповні, оскільки обмежені складом визначених підгруп. 

Перспективами нашого дослідження є :
• Подальша інвентаризація соматичних дієслів. Необхідне дослідження синонімії, полісемії, антонімії для з’ясування 

об’єктивних парадигматичних зв’язків.
• Глибше дослідження зв’язку синтагматики та парадигматики.
• Детальніше дослідження дієслів на позначення Невербального Висловлювання (Verbs of Nonverbal Expression).
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СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ СПОНУКАННЯ В КОНТЕКСТІ КОМУНІКАЦІЇ 

(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ)

У статті досліджуються мовленнєві акти спонукання, аналізуються їхні семантичні, граматичні та прагма-
тичні характеристики та з’ясовується роль даних актів в процесі комунікації.

На прикладах сучасної англійської мови показано найпоширеніші способи реалізації мовленнєвого акту спонукан-
ня в контексті спілкування та як за допомогою них досягається бажана комунікативна мета.

Ключові слова: мовленнєвий акт, форми вираження спонукання, комунікативний процес, комунікативна мета.

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ ПОБУЖДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ КОММУНИКАЦИИ (НА 
МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

В статье исследуются речевые акты побуждения к выполнению или невыполнению действия, анализируются их 
семантические, грамматические и прагматические характеристики, а также определяется роль данных актов в 
процессе коммуникации.

На примере современного английского языка показаны наиболее распространенные способы реализации речевых 
актов побуждения и как с их помощью достигается желанная коммуникативная цель.

Ключевые слова: речевой акт, формы выражения побуждения, коммуникативный процесс, коммуникативная цель.

WAYS OF REALIZATION OF THE DIRECTIVE SPEECH ACTS IN THE CONTEXT OF COMMUNICATION 
(BASED ON THE MATERIAL OF THE CONTEMPORARY ENGLISH LANGUAGE) 

The research focuses on the semantic, grammatical and pragmatic characteristics of the directive speech acts, on their 
functioning in the communicative process, and on the main forms of their realization in the contemporary English language.

In modern linguistics much attention is paid to learning the notion of the speech act and its role in making communication 
successful. Due to the act of speech the language utterance acquires the communicative meaning.

The contemporary use of the term goes back to J.L.Austin’s development of performative utterances and his theory of 
locutionary, illocutionary and perlocutionary acts. Thus, the act is considered to be the performance of several acts at once, 
distinguished by different aspects of the speaker’s intention: there is the act of saying something, what one does in saying it, 
such as request, advice, order or promise, and how one is trying to affect the audience. 

In our research we focus on the analysis of the directive speech acts of request, advice and order, and on the examples of 
the contemporary English language show some of the ways of their usage for reaching the desirable communicative purpose.

Key words: speech act, directive forms expression, communicative process, communicative purpose.

Теорія мовленнєвих актів є однією з найбільш опрацьованих напрямків в сучасній комунікативно зорієнтованій лінг-
вістиці. Її розвиток значно вплинув на вивчення теорії мовленнєвої комунікації. Головна особливість даної теорії полягає 
в підході до мовленнєвого акту (далі – МА) як до способу досягнення індивідом поставленої мети спілкування, адже саме 
МА перетворює мовне висловлювання в носія комунікативного смислу. Ось чому дослідження поняття МА та його роль 
у здійсненні успішного спілкування є досить актуальним на даному етапі розвитку теорії і широко вивчається як у вітчиз-
няній, так і зарубіжній лінгвістиці [2, с.21].

Варто зазначити, що спілкування людей відбувається у межах комунікативного акту, складовими якого є особистості 
учасників комунікації (адресанта і адресата) як носіїв соціальних ролей, психічних властивостей, психологічних якостей, 
духовних, естетичних тощо ідеалів, когнітивних особливостей; конститутивні елементи спілкування; повідомлення, яке 
поєднує комунікантів тощо [2, с.186].

Основи теорії МА було закладено Дж. Остіном у 1955 р. у межах Джеймсівського курсу, читаного ним у Гарвардсько-
му університеті. У 1962 році його погляди знайшли своє втілення у посмертно виданій книзі « Слово як дія». Ідеї Остіна 
розвивали філософи-аналітики, логіки та прагматики Дж. Серль, П. Строссон, Г. Грайс, Дж. Ліч, лінгвісти А. Вежбицька, 
М. Нікітін та ін. [2, с. 187].

Опираючись на дослідження вчених-лінгвістів типовим можемо вважати таке розуміння МА: « Мовленнєвий акт – це 
цілеспрямована мовленнєва дія, яка відбувається відповідно до принципів і правил мовленнєвої поведінки, що розгляда-
ється в межах прагматичної ситуації» [1, с. 136]. 

У нашому дослідженні ми зупинимося на аналізі МА спонукання, розглянемо семантико-структурні, прагматичні 
та соціолінгвістичні особливості цих актів, та на прикладах сучасної англійської мови покажемо способи їх реалізації в 
контексті комунікації.

Звідси витікає мета нашої розвідки, а саме проаналізувати лексичні та граматичні характеристики спонукальних МА 
та на прикладах англійських висловлювань показати способи їх реалізації в процесі спілкування для досягнення бажаної 
комунікативної мети.

Предметом дослідження є МА спонукання.
Аналіз проводитимемо на матеріалі сучасної англійської мови.
Лінгвістичний аспект спонукання є цікавим для вчених-лінгвістів з огляду на складну природу спонукальних вислов-

лювань, їхню поширеність і важливу роль у людському спілкуванні. Розглянути окремі аспекти, а саме структурно-мор-
фологічний, функціонально-семантичний та прагматичний допомагають матеріали окремих мов, яким присвячено низку 
досліджень.

Опираючись на праці лінгвістів, присвячені даному поняттю, ми можемо трактувати МА спонукання як «взаємодію» 
мовця і слухача для досягнення певних перлокутивних цілей мовця шляхом конструювання ними дискурсивного значен-
ня в процесі спілкування [5, c. 123]. МА спонукання виступає інтеракціональним актом взаємодії адресанта і адресата, в 
якому виражається комунікативна інтенція адресанта спонукання адресата до дії з метою впливу на співрозмовника чи 
навколишнє середовище, щоб змінити чи зберегти існуючий стан речей відповідно до своїх бажань та досягти очікуваного 
комунікативного наміру.

Основними характеристиками даних МА вважаються суб’єкт, мета, спосіб, інструмент, засіб, результат, умови, успіш-
ність та ін. Стосовно структури МА спонукання тут виділяють локуцію, іллокуцію та перлокуцію. Згідно визначення, по-
даного вікіпедією під локуцією розуміється побудова фонетично і граматично правильного висловлювання певної мови 
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з певним смислом і референцією. Іншими словами, це акт «говоріння», вимовляння. Щодо іллокуції, то це є втілення у 
висловлюванні, породжуваному в процесі мовленнєвого акту, певної комунікативної інтенції, комунікативної мети, що 
надає висловлюванню конкретної спрямованості. Перлокуція трактується як наслідок впливу іллокутивного акту на кон-
кретного адресата чи аудиторію [6].

Спонукання як психологічний вплив одного комуніканта на іншого з метою змінити його поведінку передбачає 
обов’язкову наявність мовця, що називає дію, яку необхідно виконати (не виконати), і слухача, який повинен забезпечити 
її виконання (невиконання). Це обумовлює наявність адресантно-адресатного аспекту МА спонукання, в якому відбива-
ються соціальні (соціальний стан, вік, стать, професія та ін.) і ситуативні ролі адресанта та адресата, їхні комунікативні й 
психологічні характеристики тощо. Наприклад:

Come on, James! You’ll make it!;
Stop complaining, lost time is never found again.
З наведених прикладів випливає, що акт спонукання є двоспрямованим, оскільки особа, до якої звернене спонукання, 

також докладає певних вольових зусиль, спрямованих на досягнення необхідного для мовця результату [5, c. 134]. 
Локутивний аспект МА спонукання, як і будь-якого іншого мовленнєвого акту, становить ядро його змісту. Він може 

виражатися лексико-семантичними та структурно-синтаксичними засобами. Лексико-семантичний план МА може бути 
представленим різними частинами мови, а саме: дієсловом у формі наказового способу, іменником, прислівником, за-
йменником тощо, які можуть утворювати бездієслівні спонукальні конструкції, а також деякими модальними дієсловами. 
Наприклад:

Stop chatting and get down to work! (наказовий спосіб дієслова);
Coffee, please (іменник);
Faster! (прислівник);
Only the fi rst!;
Just two of you! (займенник);
You should give up smoking!;
You can’t be late for work!;
You must visit your friend at hospital! (модальні дієслова).
Структурно-синтаксичний план МА спонукання може бути представленим різними синтаксичними типами речення, а 

саме: спонукальними, розповідними та питальними. Іноді вони можуть нести непрямий характер. Наприклад: I am thirsty 
може виражати спонукання втамувати спрагу мовця. Щодо іллокутивного аспекту, то він робить мовленнєвий акт дією. 
Висловлювання адресанта характеризується певною комунікативною метою і має конкретну спрямованість до дії. Перло-
кутивний аспект мовленнєвого акту є наслідком його реалізації. Продукуючи мовленнєву дію, адресант завжди ставить 
перед собою перлокутивну мету, пов’язану із впливом на співрозмовника. Перлокутивний аспект виявляється у виконанні 
адресатом веління мовця або його ігноруванні [4, c. 75]. Наприклад:

I would like you to help me;
I beg you not to do it because you may regret it later;
I want you to hurry up if you do not want to miss a bus.
Підсумовуючи викладене вище, підкреслимо, що МА спонукання складається з чотирьох аспектів: адресантно-адре-

сатний, локутивний, іллокутивний та перлокутивний аспекти, в яких виявляється взаємодія його структури, семантики і 
прагматики.

Проаналізувавши суть та основні характеристики МА спонукання, спробуємо з’ясувати їхню роль та способи реалі-
зації в сучасному англійському мовленні. Саме спонукальні МА покликані вирішувати низку завдань, повідомити про 
подію, схилити адресата до певних дій або їх припинення, виразити свої почуття або дати оцінку вчинкам. Залежно від 
конкретної ситуації, мовець, висловлюючи своє побажання, враховує соціальний стан, вік, стать, професію та інші факто-
ри свого співрозмовника. У зв’язку з цим МА спонукання умовно можна розмежувати на МА прохання, поради та наказу. 
Адресант, висловлюючи прохання, в кожній ситуації обирає найбільш відповідний вираз з обов’язковим врахуванням ста-
тусу свого співрозмовника. У повідомленнях, розрахованих на адресата, на передній план виходить функція регулювання 
його поведінки. МА прохання в англійській мові є неоднорідним, оскільки його іллокутивне наповнення контекстно обу-
мовлене. Окрім характерної для МА прохання висхідної інтонації, визначальними також є висловлювання з дієсловами to 
ask, to beg, to plead, to require, to request. Наприклад:

I beg you not to jump at the conclusions;
I require that we should tell her all the truth.
Для забарвлення МА прохання ввічливістю, часто вживається слово-маркер please,що і відрізняє прохання від наказу. 

Наприклад:
If you please close the door!;
Please, be more careful;
Could you please stay where you are?
МА наказу, у свою чергу, здебільшого реалізується формою імперативу. Наприклад: 
Get out of the room!;
Hush! Just keep on working!;
Pay more attention to your pronunciation.
Варто розрізняти МА прохання та МА поради. Висловлювання прохання здебільшого викликане мотивом максималь-

ної власної користі (індивідуалізмом), тоді як порада визначається користю для іншого, тобто альтруїзмом. Від прохання 
пораду відрізняють позиція мовця і слухача. У ситуації прохання позиція мовця залежить від волі слухача, оскільки мо-
вець, а не слухач зацікавлений у дії. Даючи пораду, адресант впевнений, що адресат зацікавлений у виконанні дії. Здебіль-
шого МА поради реалізується за допомогою дієслів to advise, to recommend, to insist. Наприклад:

I strongly recommend you to take more care of your health!;
I would insist on his participating in our common cause;
I advise you to follow all the pills prescribed by the doctor.
Отже, проведене нами дослідження показує наскільки вагомою та цікавою для вивчення на даному етапі лінгвістики 

є теорія мовленнєвих актів. Варто зазначити, що МА є необхідною складовою комунікативного акту. Важливими також 
для вивчення є адресантно-адресатний, локутивний, іллокутивний та перлокутивний аспекти даного явища. За допомогою 
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спонукальних актів висловлюються порада, прохання чи наказ в процесі спілкування, відбувається обмін інформацією, 
здійснюється взаємний психологічний вплив співрозмовників з метою спонукання до виконання чи невиконання певної 
дії. У процесі спілкування спонукаючий розпоряджається різними мовленнєвими засобами для вираження власної інтен-
ції. Гармонійне і коректне поєднання вибору мовних засобів та вдалий вибір спонукального способу висловлювання є 
запорукою успішного здійснення мовленнєвого контакту, що передбачає досягнення комунікативної співпраці.
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КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИЙ ФОРМАТ АНГЛІЙСЬКОЇ ТИМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ

Упорядковано збірну когнітивно-семантичну модель корпусу тимічної лексики сучасної англійської мови для де-
монстрації системності семної композиції базових та маргінальних тимічних лексем. 

Ключові слова: структурна модель, функціональна модель, динамічна модель, тимічна категорія, тимічна лексика. 

КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ ФОРМАТ АНГЛИЙСКОЙ ТИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
Составлено сборную когнитивно-семантическую модель корпуса тимической лексики современного английского 

языка для демонстрации системности семной композиции базовых и маргинальных тимических лексем. 
Ключевые слова: структурная модель, функциональная модель, динамическая модель, тимическая категория, 

тимическая лексика.

COGNITIVE-SEMANTIC FORMAT OF ENGLISH THYMIC LEXICAL ITEMS
The present article aims to give a comprehensive account of conceptual triad SENSE : FEELING : EMOTION as a unit 

of the basic level of thymic category in modern English in cognitive and semantic terms. Thymic category is viewed as verbal 
form of cognitive activity of a language personality that classifi es conceptual structures denoting physical, cognitive and 
emotional facets of world perception. Quite recently, considerable attention has been paid to cognitive-discoursive paradigm, 
however, studies on cognitive, semantic, morphological and derivational features of the concepts belonging with the basic 
categorization level are still lacking. The given research demonstrates the feasibility of formal method of language studies to 
yield the cognitive model of the conceptual triad under study. Two principles of elements’ grouping are typical of this model: 
the invariant one is based on semantic features shared by the model’s components and the functional one is based on their 
common functions. Our observations that the elements with comprehensive features might maintain unifi ed functions are not 
new, however our fi ndings have demonstrated that polysemy is characteristic of thymic lexical items. When the speaker is 
selecting from among the three of them, they are shaping the situation to structure the content of the image. 

Key words: structural model, functional model, dynamic model, thymic category, thymic lexical items. 

Факти взаємозв’язку когнітивних структур (сприйняття, мови, мислення та дії) у процесі пізнання світу людиною пе-
ребувають у центрі уваги семіотико-афективної концепції (А. Ж. Ґреймас, Ж. Фонтаній [2]), яка орієнтована на вивчення 
мовного і дискурсивного вираження т.зв. тимічної категорії (далі – ТК). «Тимічність» (від грец. thymus) розглядається як 
чинник узгодження пристрасті та емоційності в межах тілесного простору людини. Відповідним чином, ТК витлумачу-
ють як вербальну форму когнітивної діяльності мовної особистості, яка класифікує концептуальні структури на позна-
чення перцептивних, емоційних, а також когнітивних аспектів сприйняття навколишньої дійсності. З огляду на те, що 
у повсякденному житті людина послуговується концептами базового рівня (D. Bickerton [8], E. Rosch [9]), залишається 
актуальним питання відбору членів ТК, які інформують про семантику сприйняття в елементарних концептах сучасної 
англійської мови, а також встановлення їхніх прагматико-ономасіологічних та лінгвокогнітивних особливостей. 

З’ясовано, що семіотичний простір ТК в сучасній англійській мові утворює тріада концептів SENSE : FEELING : 
EMOTION з огляду на те, що мовні форми sense, feeling, emotion і їхні парадигматичні групи пов’язані зі структурами 
людських знань про перцептивні, когнітивні, емоційні аспекти сприйняття дійсності. ТК узагальнює та класифікує дані 
структури знань, вибудовуючись навколо концентрації найвиразніших ознак-подібностей між одиницями тріади концеп-
тів SENSE : FEELING : EMOTION. Частиномовні репрезентанти кожної з одиниць тріади концептів SENSE : FEELING : 
EMOTION складають корпус тимічної лексики (КТЛ) сучасної англійської мови.

Метою цієї статті є конкретизація комунікативно-прагматичного потенціалу одиниць семантичного модуля тріади 
концептів SENSE : FEELING : EMOTION, що досягається виконанням таких завдань: встановити набір кореляцій цих 
одиниць із відповідною концептуальною системою, упорядкувати деталізовану версію когнітивно-семантичної моделі 
КТЛ сучасної англійської мови. Матеріалом для дослідження слугували 152 лексеми і 112 словосполучень, а також слов-
никові дефініції, джерельною базою яких стали on-line версії словників сучасної англійської мови ([10; 11; 12; 13]). Для 
розв’язання поставлених завдань використано формальний метод дослідження мови [6, с. 639], який застосовується в 
сучасному мовознавстві для параметризації мовних фактів, пояснення їх семіотичної природи та становить основу кон-
структивного методу. 

Вважаючи ТК конструктом «базового категорійного рівня» ([8]), при вивченні мовного вираження її членів кваліфіку-
ватимемо лексеми sense, feeling, emotion як базові, а тимічні лексеми різної частиномовної належності, стійкі сполуки та 
ідіоми – як маргінальні (периферійні).

© А. В. Заслонкіна, 2017
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Взявши за основу постулат про слово як синергетичну, дискретну сутність, матеріальним вираженням слова вважа-
ємо лексему, а окремим значенням – семему. Сукупністю семем, реалізацією базових концептуальних ознак виступає 
семантема, а мінімальною одиницею значення – сема. Отже сему можна розглядати як квант інформації або як простий 
концепт, який вступає у фреймові зв’язки з іншими концептами. Як і О. Г. Беляєвська [1, с. 87–88], ми розглядаємо струк-
туру значення як схематизовану репрезентацію його концептуальної основи, тобто когнітивну модель (див. рис. 1). На 
нинішній стадії аналізу традиційні словникові дефініції одиниць КТЛ доцільно вважати спеціально підібраними, каноні-
зованими контекстними фрагментами для визначення значень слів.

СТРУКТУРНА
МОДЕЛЬ

(внутрішня будова 
тимічної лексеми)

ФУНКЦІОНАЛЬНА
МОДЕЛЬ

(мовна поведінка 
тимічної лексеми)

ДИНАМІЧНА
МОДЕЛЬ
(розвиток 

тимічної лексеми)

 
Категорійний каркас і семантичне ядро 

(= тимічний інваріант)

 

Семантична атракція

 
Спільні семантичні компоненти і 

параметри значення

 

Семантичні переходи

 
Кореляції семантичної похідності

 

Тимічний інваріант + модуси актуалізації

С Е М И

Відтінки значень тимічних лексем

 
ПОДІЯ-ІДЕЯ

Конотативні та прагматичні смисли

 

ТЕКСТОВА ПОДІЯ

Образи, закодовані 
у значенні тимічних лексем

 
РЕФЕРЕНТНА ПОДІЯ

Рис. 1 Конвенційна когнітивна модель тимічного концепту

Когнітивне моделювання фіксує специфіку ментального змісту концепту за його вербальними репрезентаціями. 
Р. Г. Піотровський виокремлює три типи когнітивних моделей: структурні, функціональні, динамічні [5, с. 86–96]. Адап-
тувавши характеристики останніх до специфіки тимічної лексики, ми розробили композицію прийомів, трансформовану 
у злагоджений алгоритм дослідження, з метою подальшого аранжування тимічно маркованих сем. З трьома типами когні-
тивних моделей співзвучні їхні відповідно систематизовані еквіваленти – події, для яких релевантною є ознака виділенос-
ті. В. З. Дем’янков розрізняє подію-ідею, референтну подію та текстову подію [3, с. 321].

При інтерпретації лексеми згідно зі структурною моделлю (див. рис. 1), виділяють категорійний каркас та семан-
тичне ядро (тимічний інваріант (далі ТІ) або константу). Тимічним інваріантом КТЛ виступає Панорама зовнішньої та 
внутрішньої реальності сприймаючого спостерігача включно з: чуттям (sense) – сенсорною інформацією, безпосереднім 
відбитком фрагментів світу, що сприймається органами чуттів; почуттям / відчуттям (feeling) – континіумом перцеп-
ції, когніції, емоції; емоцією (emotion) – продуктом емоційних і валоративних реакцій. 

Взагалі, інваріантом інформації, що переноситься знаком, є значення – лексичне (когнітивний елемент) та внутрішньо-
формне (вербалізуючий елемент). Інваріантність значення реалізується в його діалектичності, тобто значення одночасно 
є стабільним та перебуває у постійному розвитку. Враховуючи, що стабільність значення забезпечується константністю 
сем, з останніх було відібрано актуалізатори «семантичної атракції» (термін пояснений у [7, с. 159–160]).

У результаті пошуку архісем у внутрішньоформних значеннях базових та маргінальних тимічних лексем було укомп-
лектовано рубрики таких актуалізаторів семантичної атракції і відповідні елементи інваріантних груп: ABILITY (sense; 
sensibility), JUDGMENT (sense(s); commonsensical; senseless; sensible), MEANING (sense), TO FEEL / FEELING (sense; 
sensation; to sense), EXCITEMENT (sensation; sensifi c; sensational; sensationally; sensationalism; sensationism; sensationalist; 
sensist; to sensationalize), REACTING (EASILY) TO CHANGES (sensitive; insensible; insensibly; insensibility; sensitize; sensitized; 
sensitization), AGENT (sensitizer), REASONABLE (price-sensitive; sensibly; senselessly), UNCONSCIOUS (insensibility; 
senseless), EMOTION (feeling(s)), EMOTIONS NOT THOUGHTS (feeling), INTUITION (to feel), OPINION (feeling; to feel). 
Подані актуалізатори семантичної атракції видаються відносно автономними, оскільки вони є твірниками однокореневих 
елементів інваріантних груп. 

Був також укладений перелік актуалізаторів семантичної атракції з різнокореневих елементів інваріантних груп, коли 
лексеми однієї інваріантної групи входять до складу іншої інваріантної групи: PHYSICAL SENSE I (feeling; sensuous; 
sensate), PHYSICAL SENSE II (sensory; sensor; feeler), UNDERSTANDING (sensitive; sensible; feel; sensitize; sensitively), 
UPSET (sensitive; sensitivity / sensitiveness; feelings), CHARACTER (feel; emotion; to emotionalize), TO SHOW (FEELINGS, 
EMOTIONS) (to emote; emotional; emotionless; unemotive; unemotional; emotionalism; emotionality; feelingly; emotionally), TO 
AFFECT (emotioned, sensile). 

Поміж актуалізаторами семантичної атракції структурної моделі зустрічаються елементи інваріантних груп, що знахо-
дяться в антонімічній опозиції: JUDGMENT (sense(s) – senseless – sensible), TO SHOW (FEELINGS, EMOTIONS) (emotional 
– emotionless – unemotional).

Зважаючи на те, що загальне знання організоване у концептуальні системи, концепт вважається феноменом того ж 
порядку, що й значення слова. Більшість аспектів мовної поведінки слова у функціональній моделі (див. рис. 1) можна 
прогнозувати та експлікувати, оперуючи семами, які є спільними у цього слова з іншими [4, с. 27]. 
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Встановивши для кожного значення «семантичний перехід» [4, с. 28], було пов’язано усі значення виразників тріади 
концептів SENSE : FEELING : EMOTION, ілюструючи мотивованість одного значення іншим. Так, якщо одне зі значень 
іменника sense містить сему perceive, дане значення перебуває в еквіполентній опозиції із тим значенням тимічної лексеми, 
котре містить аналогічну сему, а саме зі значенням прикметника sensible. Низка відібраних за даним принципом сем фор-
мує функціональну модель КТЛ, укомплектовану однокореневими елементами інваріантних груп: ABILITY (sensibilities), 
FEELINGS (emotive; emotively), EXPERIENCE (to feel), PLEASURE (sensuously; sensuousness; sensual; sensually; sensuality; 
sensualism), ABILITY (sensitivity; sensitiveness), PHYSICAL SENSE (sensitivity; sensitiveness), KIND(NESS) (sensitive; sensitivity; 
sensitiveness), SYMPATHY (unfeeling), OFFEND (insensitive; insensitivity; insensitively), STATE (emotiveness), EXPERIENCE 
(to feel), FEELING (emotion), THOUGHTS, ATTITUDES (feeling(s)), EFFECT (feeling), EMOTIONALIZING (emotionalization). 

Іноді актуалізатори семантичної атракції функціональної моделі об’єднують різнокореневі елементи інваріантних 
груп, напр.: PERCEPTION (sensible; unfeelingly), TOUCH (to feel; sensation); актуалізують епідигматичні відношення. Так, 
друге значення елемента інваріантної групи to feel у складі актуалізатора семантичної атракції TOUCH мотивоване пер-
шим (to touch something usually with your hands in order to discover something about it → to notice something that is happening 
to you, especially something that is touching you). Крім цього, спостерігаємо феномен контрастності актуалізатора семантич-
ної атракції та елемента інваріантної групи, як у випадку SYMPATHY – unfeeling.

Компонентами лексико-тимічного масиву є також медичні терміни-кліше (sensory, sensitive, sensitivity), науково-роз-
мовні лексеми на кшталт sensible, коли типізований відсторонений суб’єкт та об’єкт мовлення перебувають у рівних 
рольових позиціях: He did not appear to be sensible of the diffi culties that lay ahead [10]. 

Отже, англійська мова має значний лексико-семантичний потенціал для ви раження не тільки загальної тимічної ін-
формації, а ще й окремих відтінків тимічних станів, що досягається різноплановим набором базових та маргінальних 
тимічних лексем за наявності у їх семантичній структурі диференційних сем. Семи-актуалізатори семантичної атракції 
можна розглядати як диференційні стосовно одна одної, а елементи інваріантних груп у межах категорійного каркасу 
однієї моделі стосовно елементів інваріантних груп іншої моделі виступають квазісинонімічними. Кореляції архісем та 
диференційних сем задають додаткову конкретизуючу параметризацію тимічної сфери та доповнюються кореляціями 
семантичної похідності.

Кореляції семантичної похідності у динамічній моделі (див. рис. 1) – це група кореляцій, об’єднана на тій підставі, 
що слова, пов’язані відношеннями цього типу, формально поєднані словотвірним відношенням похідного слова та слова-
твірника. За такого тлумачення мотивовані (похідні) номінативні одиниці представлені як експоненти ономасіологічної 
структури знаків тимічних лексем. 

Динамічні моделі КТЛ можуть бути двокомпонентні, як-от: sense – sensible [ТІ чуття (сприйняття) + чутливість / 
розсудливість], sense – sensibilities [ТІ чуття (сприйняття) + душевне хвилювання], feel – feeling [ТІ чуття + тактильне 
відчуття], sense – sensuous [ТІ чуття + соматична насолода] тощо, а також полікомпонентні. У комплексних динамічних 
моделях спостерігається широкий спектр каузативно-маркованих складників: sensation – sensationalism, sensationalist, 
sensationalize [ТІ чуття (сприйняття) + збудження інтересу + каузація шокового стану] (для даних маргінальних тимічних 
лексем актуальною є негативна оцінка), sensitive – sensitize [ТІ чуття (сприйняття) + розум, кмітливість + реакція на ситу-
ацію + каузація іншої людини до розуміння ситуації], sense – sensitive [ТІ чуття (сприйняття) + смуток / каузація смутку], 
sensitive – sensitivity, sensitiveness [ТІ чуття (сприйняття) + смуток / каузація смутку + делікатна ситуація].

Об’єктивація способу дії набуває рівнозначної чинності серед новоутворених прикметників та прислівників: sensation 
– sensational [ТІ чуття (сприйняття) + збудження інтересу + спосіб демонстрації], sensual – sensually [ТІ чуття + чуттєвість 
/ хтивість + насолода + спосіб демонстрації], emotional – emotionally [ТІ емоція + вияв / переживання / демонстрація + 
спосіб]. Динамічна структура бінарних опозицій може відображати позицію cпостерігача експліцитно: sense – senseless 
– senselessly [ТІ чуття (свідомість: реагування, орієнтація) + втрата свідомості + ракурс спостереження за непритомним] 
або імпліцитно: emotional – unemotional [ТІ емоція + настрій + тамування], emotion – emotionless [ТІ емоція (настрій) + 
тамування], feeling – unfeeling [ТІ почуття + індиферентність].

Організація когнітивно-семантичної моделі КТЛ передбачає наявність лексики, що зумовлює розмовно-побутову так-
тику спілкування. Наприклад, виділені далі лексико-тимічні конструкції: Did you get any sense of how they might react? 
[10]; Just feel how cold my hands are! [10]; I felt quite emotional during the wedding ceremony [10] притаманні розмовним 
інтеракціям та пояснюються прагненням носіїв мови до компактного оформлення понятійно-експресивної перспективи у 
буденних ситуаціях спілкування. 

Таким чином, семна композиція базових та маргінальних тимічних лексем регулюється семіотично-реляційним смис-
ловим аспектом. Типове для тимічних лексем явище полісемії має оказіонально-емпіричний характер: обираючи конкрет-
ну лексему, мовець конструює уявну ситуацію, тобто обирає конкретний образ з набору альтернатив для структурування 
його концептуального змісту, що підтверджує універсальність тріади концептів SENSE : FEELING : EMOTION як одного 
зі стрижневих інформаційних комплексів сучасної англійської мови. Проілюстровані дифузні відношення між складни-
ками когнітивно-семантичної моделі КТЛ свідчать про перспективність розширення матриці класифікаційних тимічних 
ознак компонентами вторинної номінації – фразеологізмами.
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ПЕРСОНАЖ ЯК КОМУНІКАНТ: 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО ТЕРМІНУ

У статті проведено синтез літературознавчого та лінгвістичного термінів на тлі філософського та психоло-
гічного підходів з метою набуття інтегрального інструменту для аналізу діалогів у драматичних та епічних творах. 

Ключові слова: комунікативна лінгвістика, комунікант, літературознавство, персонаж, плюралізм смислів.

ПЕРСОНАЖ КАК КОММУНИКАНТ: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНГ ВИС ТИ ЧЕС-
КОГО ТЕРМИНА

Статья посвящена синтезу литературоведческого и лингвистического терминов на фоне философского и 
психологического подходов с целью сконструировать интегральный инструмент анализа диалогов драматических 
и эпических произведений. 

Ключевые слова: коммуникативная лингвистика, коммуникант, литературоведение, персонаж, плюрализм 
смыслов.

A CHARACTER AS A COMMUNICANT: INTERDISCIPLINARY APPLICATION OF THE LINGUISTIC TERM
The article presents synthesis of the literary and linguistic terms on the background of philosophical, psychological and 

historical approaches with the purpose to obtain a more precise instrument for analyzing dialogues in drama and epic works. 
Communicative Linguistics, its models, principles and techniques appear to be the closest to the needs of Literary Studies 
where it concerns a deeper analysis of the plot and its representatives. The general understanding of communication is based 
upon a new concept of the contemporary American philosopher J. D. Peters. It is based on the plurality of meanings, which 
acquires special importance in interpersonal communication. Therefore, acceptance and tolerance to the foreign meaning 
as a result of a communicative act is being introduced into the structure of a literary character. A purely literary defi nition 
of a character is limited by such elements as temperament, disposition and outlook. The author proves the necessity to con-
sider one more element, which is the character’s communicative capacity. The interactive model of communication has been 
selected as the most acceptable one for the synthetic understanding of a character-communicant (M. Bakhtin, R. Bart). A 
scientifi c discussion is being conducted with F. Batsevych regarding several issues. The fi rst one is his classical philosophical 
communication paradigm of ‘development of common meanings’ as the goal of the communicative act. The second issue is 
F. Batsevych’s specifi c analysis of the extract from the comedy Martyn Borulia by a Ukrainian playwright I. Karpenko-Kary. 
The author is concerned that the linguist declares interdisciplinary connections with multiple Arts and Humanities, except for 
Literary Studies. The author proves it necessary that the complex approach in the Communicative Linguistics is adopted if 
communicative linguists analyze a work of literature as well a necessity to take into consideration the historical and cultural 
context of the work, a complex author’s play with his/her character, artistic subtext, character’s subconscious (i.e. not de-
clared, and therefore undetected as linguistic objects) intentions. The analysis of the communicative situation conducted by F. 
Batsevych obviously lacks the aforementioned elements. Instead, the literary analysis by virtue of Communicative Linguistics 
is enriched with the characters’ communicative reactions, upon which special importance is placed during drama studies.

Key words: Communicative Linguistics, communicant, Literary Studies, character, plurality of meanings.

Міграція термінів в межах гуманітарної сфери – явище в принципі звичне. Однак, викликаючи у кожному конкретному ви-
падку напруженість наукового дискурсу, міграція не завжди призводить до загальноприйнятих категорій чи критеріїв. Інколи 
термін так і залишається стояти на маргінесах. У позитивному випадку, пильно розглядаючи чужий термін, котрий з’явився на 
власному полі, і розглядаючи його в аспектах асоціативних, наука безперечно здобуває тонший інструментарій пізнання. 

У цій статті зроблено спробу синтезувати мовознавчий термін із літературознавчим з метою взаємного поглиблення 
значень, які об’єкти дослідження – комунікант та персонаж – апріорі уже містять. Предметом вивчення є проблеми між-
персональної комунікації персонажів літературних творів і відсутність/присутність статусу комуніканта. Для висвітлення 
повноти предмету, як і зрештою застосування міждисциплінарного підходу, необхідно розкрити психологічний, філософ-
ський аспекти, до певної міри задіяти історичний контекст. Частка «як» поміж двома об’єктами дослідження у назві статті 
потребує до себе не меншої уваги, аніж самі терміни, оскільки вона скеровує ракурси їх бачення. А звідси остаточну мету 
такого дослідження треба сформулювати як виявлення перетину ракурсів. 

Актуальність цієї теми особливого доведення не потребує. Час вузьких спеціалізацій відійшов у минуле. З др. пол. 
ХХ ст. в науці ущільнилися інтеграційні процеси і, зрозуміло, що вони охоплюють усі галузі людського мислення. У 
літературознавстві так само. Вже від структуралістів склалася тенденція «позичати» мовознавчі терміни для літерату-
рознавчих студій. Не є винятком і постструктуралізм. Художнє моделювання людського спілкування, чим займається 
література, і аналіз літературних комунікативних моделей, чим займається комунікативна лінгвістики, відкриває нові 
можливості для створення багатофункціональних інструментів. Новизною цього дослідження є спроба синтезу і випро-
бовування синтезованого терміну як інструменту для аналізу комунікативної ситуації в літературному творі. 

Теоретичне дослідження міжперсональної комунікації у міждисциплінарному напрямі надихнув сучасний американ-
ський філософ Джон Дарем Пітерс [5]. Він простежує історію ідеї комунікації в діа- і синхронному зрізі, зіставляючи 
шляхи комунікативних технологій з їх очікуваними та неочікуваними результатами. І ось це останнє є проблемою між-
персональної комунікації, конфліктом у драмі чи епічному творі, колізією персонажа. 
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У цьому дослідженні спираємось на теорію комунікації українського ученого Г. Почепцова [6]. Він так само, як 
Дж. Д. Пітерс ставить поруч соціологічні, психологічні, семіотичні моделі комунікації, говорить про численні прикладі 
моделі, серед яких вказує на наративну модель Ц. Тодорова. 

Основний виклад проблеми. На початку звернемось до базового пояснення терміну комунікант. Що знаходимо у під-
ручнику «Основи комунікативної лінгвістики» Ф. Бацевича? Лаконічне визначення: «…особи, які беруть участь у спіл-
куванні; у діалозі – адресант (мовець) і адресат (слухач); у полілозі – адресант, адресати, учасники» [2, с. 328]. Також 
термінологічним синонімом до комуніканта Ф.Бацевич визначає поняття «співрозмовник» [2, с. 338]. 

Зіставимо із базовим літературознавчим поясненням персонажу, яке пропонують автори «Літературознавчого слов-
ника-довідника» Nota bene: «…Постать літературного твору з будь-якими психічними, особистісними якостями, мораль-
ними, ідеологічними, світоглядними переконаннями – постать як текстуальну позицію, антропоморфологічо окреслену, 
незважаючи на те, чи мала вона свого прототипа, чи цілковито витворена митцем» [4, с. 547]. 

Обидва базові тлумачення термінів віддалені у смисловому полі. Розпочнемо зближення з аналізу лінгвістичної дефі-
ніції. Як бачиться, її проблема полягає у тому, що комунікант як поняття загальне подано іншими й окремими термінами: 
адресант та адресат, застосовуваними в лінійній моделі комунікації (Р.Якобсона, Ю.Лотмана та ін.), котру автор підручни-
ка неодноразово називає «односкерованою», «односпрямованою». Її механіцизм, а відтак – обумовлене і обмежене визна-
чення терміну комунікант не можна не відчути. Відправник та отримувач по суті є позначками на схемі транспортування 
із пункту А в пункт Б; «мовець» і «слухач» функціонують, як фізичні апарати генерування і прийому звуків.

 Таке поняття комуніканта мало здатне виконати завдання, котрі ставить Ф.Бацевич: 1) «…врахування усіх без ви-
нятку чинників спілкування, пов’язаних як із зовнішнім, так і з внутрішнім (культурним) контекстами цього процесу» 
[2, с. 14]; 2) досліджувати «…психосоціальні умови породження і сприйняття мовленнєвого висловлювання, мовленнєве 
спілкування особистості…» [2, с. 33]. 

У процесі синтезу термінів очевидно треба спертися на іншу модель комунікативної лінгвістики – інтерактивну. До 
відправника/отримувача у ній додано статус інтерпретатора. Хоча спеціального терміну для цієї потрійної сутності не ви-
найдено, але суть людського спілкування схоплено: творити смисли. Над цією моделлю комунікації працювали Г. Шпет, 
М.Бахтін, Р.Барт. Як підкреслює Ф.Бацевич, у ній враховано зворотний зв’язок, що дуже важливо, оскільки «комунікація 
людей – двобічний процес, мовленнєво-мисленнєва діяльність адресанта й адресата в динаміці творення спільних смислів. 
Комунікація унеможливлюється, якщо з якихось причин адресат ухиляється від спілкування, перестає сприймати й інтер-
претувати повідомлення адресанта» [2, с. 97]. 

Проте питання «спільних смислів» в епоху плюралізму набуло протилежного бачення. Постструктуралісти і по-
стмодерністи ставлять питання про толеранцію чужих смислів. Власне це і є суттю концепції Дж. Д. Пітерса, його со-
ціальною інновацією, сприйнятою західними дослідниками комунікації. Натомість комунікативна лінгвістика у викладі 
Ф. Бацевича спирається на класичну парадигму спілкування, у якій домінують ієрархічні цінності. Це проявилося в ана-
лізі комунікативної ситуації, проведеної автором підручника, зокрема, на основі фрагменту з комедії «Мартин Боруля» 
І. Карпенка-Карого і про який буде йти мова далі. 

Персонаж-комунікант у драмі – це особа, котра не лише наділена темпераментом, характером й світоглядом, як вка-
зано в «Літературознавчому словнику-довіднику», а володіє розвиненою чи нерозвиненою здібністю сприймати інфор-
мацію і творити смисли відносно своєї суб’єктивності. Про розвинену здібність (єдиний комплекс: слухати-проникати-
спостерігати-пам’ятати-узагальнювати) Ф. Бацевич пише частково, а про нерозвинену здібність чи її дискретну присутність 
не згадує. Тобто, до уваги береться ідеальний варіант міжперсональної комунікації. 

При аналізі драматичного чи епічного творів обов’язково виникне проблема: як кваліфікувати статус комуніканта, ко-
трий під впливом внутрішніх чинників і зовнішніх обставин втратив зворотний зв’язок? Якщо немає «двобічного процесу», 
то персонаж перестає бути комунікантом, при тому що фізично та інтелектуально він генерує зв’язний осмислений текст. 

 Комунікація «завжди буде чимось більшим за просте переміщення «мозкової матерії». Вона – це завжди відкриття (за-
снування) нового світу» [5, с. 121], – пише Дж. Д. Пітерс. З погляду філософії (а взаємозв’язок комунікативної лінгвістики 
із філософією, психологією та рядом інших наук, окрім літературознавства та історії, Ф. Бацевич задекларував) «комуніка-
ція такою ж мірою є проблемою суб’єкта, як і об’єкта» [5, с. 120]. Саме тому американський філософ піддає деконструкції 
мету комунікації – досягнути спільності смислів між «мовцем» і «слухачем». «Завдання полягає не у тому, щоб об’єднати 
суб’єкти один з одним, а щоб сформувати ланцюг історичних зв’язків, у якому суб’єкт є об’єктивно можливим» [5, с. 120]. 
«Ланцюг історичних зв’язків» мовою літературознавства треба розуміти, як плюралістичний контекст феноменів. 

Психологи у сфері міжперсональної комунікації пропонують «не соціальну фізику транспортації думок, а світ ризику, 
в якому кожен мовець мусить брати на себе відповідальність за те, що неможливо уповні опанувати – те, як його слова і 
діла відбиватимуться у душі іншого» [5, с. 277]. 

Драма як жанр чутливо реагує на прояви цього «ризику спілкування». Вона призначена моделювати безпосереднє 
спілкування персонажів у теперішньому доконаному модусі. Розвиток реалізму в драмі полягає на все глибшому відтво-
ренні зворотного зв’язку між комунікантами чи виразнішому гострішому (завдяки гіперболізації) показу його розриву. 
Радикалізм «нової драми», наприклад, полягав на виведенні в центр маргінальних нюансів спілкування. Це викликало 
шок як у театральної публіки, так і в театральних митців. Автори «нової драми» розраховували на актора і глядача, у 
котрих вербальний та невербальний досвід спілкування високий: актор зможе правдоподібно відтворити свідомі й під-
свідомі інтенції персонажа, а глядач зможе їх розпізнати, причому синхронно розвитку сюжету чи із спізненням, та проте 
обов’язково розкодувати подачу і прийом реплік. 

«Нова драма» вимагала глибшого комунікативного досвіду, аніж, наприклад, драми та комедії українських корифеїв, що 
належали попередній стильовій епосі. Комедія-фарс «Мартин Боруля» (1886) І. Карпенка-Карого за змістовою структурою діа-
логів – це «добре скроєна п’єса» (за Е. Скрібом, у п’єсах котрого дійові особи відкрито пояснюють свої наміри). Твір належить 
маскультурі, тому грубість спілкування чоловіка і дружини вибраного Ф.Бацевичем діалогу доведена до рівня карикатури, 
гіперболізована настільки, щоб викликати у глядача сміх. Отже, мета автора спонукати глядачів не до розуміння спілкування 
персонажів, а до веселощів з їх обмеженості. Таку мету назвати комунікативною можна лише при певних ідеологічних умовах. 

Мотивація головного персонажа Мартина Борулі – соціальна мобільність – у творі піддана критиці. При тому, що 
комедія писана в 1886 р., коли соціальна активність була домінуючим процесом в суспільстві Російської імперії. Щоб 
не відійти на абсолютну периферію, культура колонії змушена вловлювати чи хоча б перебувати близько центральних 
трендів імперії. В українській культурі в рух пішов парадоксальний закон самозбереження етносу шляхом замикання у 
собі, ефект «хуторянства». 
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Ще одна історична заувага. У комедії дія відбувається в 1862 р., саме в момент ліквідації земського суду. Звідси драма-
тург кидає погляд на майбутнє, тобто на 1880-ті роки, коли пише комедію. У сюжеті висловлена довіра земським лікарям 
та учителям, котрі заслуговують на статус дворянства саме тому, що є професіоналами. Ця позитивна ідея твору сьогодні 
сприймається доволі наївною. Історія показує, що структура тодішнього суспільства мінялася настільки докорінно і швид-
ко, що сам статус царя був серйозно захитаний. Що говорити про ті привілеї, котрі цар роздавав у вигляді дворянства на-
прикінці ХІХ ст. І критика земського суду через 20 років після його реформи – це сатира у постфактумі. Міністр юстиції 
царя Олександра I Д.Трощинський популяризував, наприклад, такий образ дореформеного суду: «море великое, в котором 
гадов несть числа» [7, с. 206] і не лякався, що піддані Російської імперії зможуть зіставляти, порівнювати і почати крити-
кувати систему влади. Після реформи суду «впервые в России утверждались четыре краеугольных принципа современно-
го права: независимость суда от администрации, несменяемость судей, гласность и состязательность судопроизводства» 
[7, с. 206]. Отже, головний герой комедії фактично морально не витримав боротьби, не довів її до перемоги, будучи за крок 
до неї. На питання, чому це трапилося, комунікативний аналіз дає аргументовану відповідь.

Літературознавство потребує історичного контексту, котрий наповнює змістом естетичні форми. Описувати кому-
нікацію художніх персонажів без розуміння взаємовідношень героя та автора, – це значить спрощувати твір мистецтва, 
усувати підтекст, без чого мистецтво перестає бути таким.

М. Бахтін як один із засновників інтерактивної моделі комунікації досліджував різні варіанти відношення автора і 
героя. Найважливішою формою учений вважав характер. Ця форма «осуществляет задание создать целое героя как опред-
еленной личности, причем это задание является основным: герой с самого начала дан нам как целое, с самого начала 
активность автора движется по существенным границам его; все воспринимается как момент характеристики героя, несет 
характерологическую функцию, все сводится и служит ответу на вопрос: кто он» [1, с. 152]. Створити «ціле героя» як за-
вдання характеру персонажа не може бути втрачене під час комунікативного аналізу окремого діалогу. Інакше взагалі усе 
втрачається. Тобто приступати до аналізу комунікативної ситуації в драмі треба тоді, коли комуніканти є пізнаними як 
персонажі у всій своїй сукупності характеристик. Інакше аналіз може піти поверхнею слів. 

Наприклад, важливий аспект комунікативного аналізу – «соціальні ролі» комунікантів. На питання: ким є Мартин 
Боруля у соціальному плані, – комедія дає чітку відповідь вустами самого ж героя. Так само від нього дізнаємося, яке 
соціальне походження його дружини: «Ти мужичка, не шляхтянка». Позиціонує і протиставляє прямо: «О господи, о гос-
поди! Нащо ти мене довів до того, що я одружився з простою мужичкою! Нічого не тяме – як до пенька балакаєш. І казав 
же покійний папінька: «Женись, сину, на шляхтянці». Ні, таки погнався за чорними бровами! От і дожив: брови злиняли, 
а гонору як не було, так і нема!» [3, с. 163]. Соціальний конфлікт очевидний. Однак у лінгвістичному аналізі Ф.Бацевич 
вказує:«Соціальні ролі однакові: учасники спілкування перебувають на одному щаблі соціальної ієрархії, є подружжям» 
[2, с. 280]. А у вище поданій репліці лінгвіст бачить лише «оцінку учасника комунікації стратегії іншого комуніканта». 
Якщо соціальні ролі однакові, то з чого конфлікт? Чому з’являється грубість у звертанні Мартина до дружини та її «дзер-
кальна реакція»? Поверхова відповідь на ці питання: із грубої натури обох персонажів. Звідси при політичному бажанні 
можна навіть створити негативний стереотип на національний характер. 

Важко погодитися із Ф.Бацевичем щодо його визначення «комунікативних ролей» Мартина і Палажки як Дорослого і 
Дитини. Палажка різко протистоїть своєму чоловіки до тих пір, поки не було зачеплено її материнського інстинкту, влас-
них амбіцій. Навряд чи гнучкість є позицією Дитини. З іншого боку, на її стороні автор, їй він віддає рацію усього сюжету: 
«жити по-старосвітськи». Цю головну ідею героїня утверджує протягом усього твору. У найглибшому шарі значення ви-
разу «жити по-старосвітськи» лежить почуття патріотизму І. Карпенка-Карого. «По-старосвітськи» – значить згідно укра-
їнських національних традицій. Натомість мовлення Мартина переповнене і полонізмами, і русизмами. В аналізованому 
уривку їх теж багато, однак без підтягування цього лексичного запасу до єдиного центру – «ціле героя» (за М. Бахтіним) 
втрачаємо розуміння власне аналізу комунікативної ситуації. 

У складній грі автора і головного героя виявляємо не тільки хитання національної ідентичності, а й психологічну 
суперечність. Людина, котра веде боротьбу за свої права, є при цьому наївно простакуватою, «ділить шкуру невбитого 
ведмедя». І так незмінно протягом усієї п’єси. Така поведінка швидше належить до комунікативної ролі Дитини, а не До-
рослого. І ось тут виникає питання: алогічну поведінку персонажа І.Карпенко-Карий будував під впливом уяви чи анти-
української цензури? 

Драматург акцентував пихатість Мартина Борулі – моральну якість характеру – і на цьому сформував комічний об’єкт 
сміху; а вже комедія як жанр обумовила комунікативні ситуації твору. Не тільки автор і не тільки персонаж, а жанр як 
матриця, історично укладена і розпізнавана реципієнтами мистецтва. 

Загалом комунікативна атмосфера соціуму, де живе головний герой, по суті є репресивною. Усі другорядні персонажі 
дивляться на головного із лукавою посмішкою – «все одно вийде не так, як ти того прагнеш». Із членів родини та сусідів 
Мартина ніхто не підтримує; окрім того з’являється нечесний конкурент, а у фіналі усі підштовхують його до знищення 
документів (фактично історії свого роду), – наче б то механічну помилку писаря не можна довести у суді, якщо не зараз, 
то пізніше. Наглядною, отже, є інтервенція усіх комунікантів у наміри головного героя, та в лінгвістичному аналізі цьому 
не надано значення. Репресивна атмосфера комунікації залишається поза вибраним фрагментом комедії. 

Якщо загалом для автора літературного твору важливими є підсвідомі наміри комунікантів, то комунікативна лінг-
вістика їх практично не враховує по тій причині, що не все у діалозі проголошується на вербальному рівні. А все, що не 
зафіксоване словом, випадає з її поля уваги. 

Підсвідомий намір персонажа проявляється передусім у конструюванні специфічних підтекстових послань. Напри-
клад, комунікант негативно оцінює чиїсь дії, але в прямому акті спілкування він не порушує ні моральних норм, ні етике-
ту. Його оцінка межує з образою чи навіть і є нею, тільки адресат цього не розуміє. Не розуміють також й інші учасники 
спілкування. Глядач в театрі не отримує ні від кого вербальної підказки, щоб дефініювати образу як таку і розпізнати її 
як інструмент усування можливої загрози для адресанта. Його інстинкт виживання диктує приховану напівагресивну по-
ведінку. Проте зовні, на мовному рівні його поведінка сприймається іншими персонажами-комунікантами позитивно, як 
зусилля для упорядкування спільного співіснування. І таким чином цей напівагресивний персонаж забезпечує собі необ-
хідний юридичний статус в ситуації, коли прав має небагато, а то й зовсім вони відсутні. У діалогах є напруження, а де 
джерело цього напруження ніхто із комунікантів не знає. 

Висновки. Спроба синтезу літературознавчого та лінгвістичного термінів відкриває не лише міждисциплінарне поле 
досліджень, а й уточнює, коректує інструменти наукового апарату філологів. Засади і моделі комунікативної лінгвістики 
підштовхують до більш ретельного літературознавчого аналізу розвитку діалогів у сюжеті. У свою чергу комунікативна 
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лінгвістика не повинна ігнорувати традиційні підходи літературознавства, оскільки для аналізу вибирає не тільки при-
родний мовленнєвий матеріал, а й штучний (дослівно мистецький), який є продуктом складної гри автора та персонажа. 
Іншими словами, є мовленнєва тактика ситуації, але є стратегія підсвідомих мотивів і усвідомлених намірів «цілого» 
героя-комуніканта. Перспектива дослідження спрямована до поняття «мовленнєвого суб’єкта», введеного М.Бахтіним в 
описі висловлювань як одиниці спілкування. 
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ШЕКСПІРІВСЬКІ ПОЛІЖАНРОВІ ПЕРЕГУКИ (МІЖ СОНЕТОМ ТА ДРАМОЮ) 
ЯК ФУНДАМЕНТ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ

У статті висвітлено ключові моменти функціонування шекспірівського доробку та його вплив на сучасний роз-
виток літературного мистецтва у світовому науковому дискурсі. Акцентується увага на різноманітних конверсій-
них перетвореннях на фабульному, сюжетному та архітектонічних рівнях, які збагачують та розширюють рецеп-
тивний ресурс тексту. 

Ключові слова: конверсія, фабула, сюжет, рецептивний ресурс, дискурс, архітектоніка.

ШЕКСПИРОВСКИЕ МНОГОЖАНРОВЫЕ ПЕРЕКЛИЧКИ (МЕЖДУ СОНЕТОМ И ДРАМОЙ) КАК ФУН-
ДАМЕНТ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

В статье освещены ключевые моменты функционирования шекспировского наследия и его влияние на совре-
менное развитие литературного искусства в мировом научном дискурсе. Акцентируется внимание на различных 
конверсионных преобразованиях на фабульном, сюжетном и архитектонических уровнях, которые обогащают и 
расширяют рецептивный ресурс текста.

Ключевые слова: конверсия, фабула, сюжет, рецептивный ресурс, дискурс, архитектоника.

SHAKESPEARE‘S MULTI-GENRE APPEAL (BETWEEN SONNETS AND DRAMA) AS THE BACKGROUND OF 
ENGLISH LITERARY TRADITION

The article highlights the key points of the functioning of Shakespeare‘s heritage and its infl uence on the modern develop-
ment of literary arts in the global scientifi c discourse. The attention is focused on the conversion of various transformations 
in the fable, plot and architectonic levels that enrich and expand receptive resource of the text. It is paid much attention to 
dramatic priority of Shakespeare’s creative style; however, it becomes the issue not of the style but literary method. Shake-
speare’s method became key component of the global heritage of the world literature. In the article it is pointed out cultural an 
literary infl uence on different genres of English literature and its streams. It is essential to underline the great role of ancient 
and continental experience of renaissance drama. English drama of Renaissance entirely saved the national folk character 
and indissoluble connection with folk theatrical tradition. These aspects were refl ected in Shakespeare’s works.

Key words: conversion, fable, plot, receptive resource, discourse architectonic.

Період становлення англійського драматичного мистецтва відзначався стрімким розвитком мистецтва та літерату-
ри в цілому, коли відбувалося формування національної культури. На той час популярними драматургами були Роберт 
Грін, Томас Кід, Крістофер Марло та ін. (див. про це: [4]). Однак центральною фігурою в період розквіту театру доби 
Відродження був і до наших днів залишився В. Шекспір. Шекспірівська спадщина повсякчасно й активно функціонує 
в науковому дискурсі, вона постає універсальним ключовим фактором світової драматургії (див.: [6, с. 123–202]). Після 
появи потужної своєю джерельною базою шекспірівської розвідки П. Акройда питання про справжній культурний рі-
вень шекспірівської доби відкривається в усій своїй неосяжності (див. про це: [1]). Збагатившись досвідом античної та 
континентальної ренесансної драматургії, англійська драма Відродження цілком зберегла свій національний народний 
характер і нерозривний зв’язок із народною театральною традицією, давши «світоосяжного генія Шекспіра» (визначення 
Г. Бояджиєва). 

Як відомо, особливо значну роль у процесі становлення театральної культури відіграли попередники й сучасники 
Шекспіра, так звані «університетські уми» («University wits»): Роберт Грін, Томас Кід, Крістофер Марло. Їхня творчість і 
навіть їхні постаті стали активним ресурсом для створення багатого та розмаїтого репертуару для англійських театрів, ба-
гаторазово конвертувалися іншими, менш відомими авторами і, зокрема, створили підґрунтя творчості самого Шекспіра 
[4, с. 301–319]. Більше того, зустрічаються твердження, що славнозвісний шекспірівський сучасник Крістофер Марло став 
прототипом деяких з його творів. Звідти він перейшов і в тексти А. Мердок (Френсіс Марло в її п’єсі «Чорний принц»). 
І цей факт також може вважатися зразком своєрідної конверсії тексту життя в тексти мистецтва, а відтак – переходу у 
сюжетику різних митців. При цьому персонажі з позитивними якостями в писаннях одних авторів можуть набувати й не-
гативних рис в інших. 

Так, для Шекспіра Крістофер Марло існував у своєму історично правдивому образі – це відомий драматург, освічена 
людина. В А. Мердок персонаж п’єси «Чорний принц» виступає алюзією на шекспірівську добу, але тут Марло (на ім’я 
Френсіс) є лікарем-невдахою, людиною, яка втратила сенс життя, живе лише на подаяння друзів та родичів. Перетворення 
романної версії на рівні сценічного сюжету динамічно змінювали не тільки характер героя, але і його роль у тексті. Цей 
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герой у межах мердоківської п’єси «Чорний принц» із негативного перетворювався на позитивного. Ресурс конверсії у 
даному випадку постає необмеженим та продуктивним. Його обриси неможливо визначити тільки сюжетикою чи персо-
носферою, фабулою чи контекстом, позаяк конвертувався справжній історичний матеріал. Жанрова конверсія на рівні 
сюжету відбувається не тільки в межах драматичного жанру і скеровується, як уже підкреслювалося, рецептивними по-
требами часу. 

Проте у випадку Шекспіра проблема різноманітних конверсійних перетворень набуває особливої ваги, адже ми по-
стійно спостерігаємо його персонажів у стані безкінечних перетворень на зразок «приборканої норовливої» Кет або до-
чок Ліра тощо. Шекспірознавці неодноразово підкреслювали цю рису авторської техніки геніального драматурга. Так, у 
Г. Бояджиєва читаємо відносно своєрідності «Бурі»: «Хіба сам Аріель не є копією Пека з його майстерністю перевтілення? 
Аріель також перетворюється або на полум’я, або на німфу, або стає невидьком і, нарешті, сновидіння – ці найперші рушії 
душевних метаморфоз в комедіях Шекспіра» [4, с. 446].

У випадку Шекспіра на особливу увагу заслуговує жанрове конверсування між драматичними та віршованими зразка-
ми його спадщини [16, с. 788–797]. Сонетний світогляд В. Шекспіра в аспекті драматургічних конотацій вирізняється осо-
бливостями не тільки сюжетного, але й тематичного та стилістичного збігів, тобто його сонетна творчість позначається 
специфічними драматургічними тактиками. Зокрема, драматичний монолог як такий був конвертований у сонетну форму. 
З цього приводу П. Акройд підкреслив: «З тріумфальної майстерності, з якою написані сонети, проглядає тінь найвищої 
театралізації та легкості. Шекспір вже був добре відомий майстерністю свого драматичного монолога – ми знаходимо 
такий у його додатках до п’єси про Томаса Мора, – й цілком природно, що він обрав цю форму внутрішньої полеміки і 
зробив з неї цикл віршів» [1, с. 431]. Отже, конверсійна практика у творчості Шекспіра простежується як стійкий стан 
творчого процесу. 

Особливо це відчутно в п’єсах «Комедія помилок», «Два веронці», «Річард ІІІ». Приміром, у п’єсі «Два веронці» 
Валентин відмовляється від дружби із Сильвією заради дружби з Протеєм. Цю сюжетну лінію ми розпізнаємо також у со-
нетах. Відзначаючи «явні паралелі між шекспірівськими сонетами та його ранішніми п’єсами» [1, с. 430–431], П. Акройд 
надає первинного значення в генеруванні текстів саме драматичній домінанті творчого стилю англійського генія й, таким 
чином, відносно Шекспіра виводить жанрологічну проблему у площину методу.

Тематично деякі сонети сприймаються як редукований переказ найбільш знаних шекспірівських фабул. У такому 
випадку конверсія не лише засвідчує лейтмотивність певних авторських спостережень, але й може вважатися доказом 
стійкої схильності письменника до поліжанрової практики, додатковим аргументом у міркуваннях стосовно специфі-
ки авторського стилю. Практично до кожного із сонетів можна виявити аналогічний приклад з драматургічного спадку 
Шекспіра. Але, можливо, найяскравішим прикладом варто вважати 66-й сонет, що за своїм змістом спрямовує очевидні 
вектори майже до всіх шекспірівських драм (тут наводимо сонет у перекладі Дмитра Павличка): 

Я кличу смерть – дивитися набридло
На жебри і приниження чеснот («Гамлет», «Буря» Н. З.),
На безтурботне і вельможне бидло («Лір», «Приборкання норовливої»),
На правоту, що їй затисли рот («Річард III»,«Гамлет»),
На честь фальшиву («Король Лір», «Отелло»), на дівочу вроду
Поганьблену, на зраду в пишноті (Історичні хроніки, «Макбет»),
На правду, що підлоті навдогоду («Венеціанський купець»)
В бруд обертає почуття святі («Річард III», «Отелло»),
І на мистецтво під п’ятою влади («Гамлет»),
І на талант під наглядом шпика («Гамлет»), 
І на порядність, що безбожно краде («Генріх VI»,«Річард III»),
І на добро, що в зла за служника («Отелло»)!
Я від всього цього помер би нині,
Та як тебе лишити в самотині? [17].
Поданий зразок тематичного конверсиву вказує на звичне функціонування подібного феномену в контексті особистої 

практики геніального драматурга. 
Із зовнішніх подій шекспірівської біографії не можна обійти увагою також факт драматургічних інтерпретацій іс-

торичних подій, запозичений письменником із практики шкільного, університетського театру, якому він віддає данину. 
Славетні «Хроніки Холіншеда» покладені в основу багатьох сюжетів його п’єс. На основі цих історичних праць створено 
більшість шекспірівських п’єс. Історичні хроніки «Генріх VI», «Річард II», «Річард III», «Король Джон», «Генріх IV», 
«Генріх V» – великі за обсягом твори, де зображувалися події трагедійного характеру, але оптимістичного настрою (див.: 
[1, с. 5–9]). Характерно, що в усіх хроніках В. Шекспіра присутній позасценічний образ часового виміру. Минуле, тепе-
рішнє і майбутнє тут, за твердженням В. Татаринова, позначено часопросторовими зв’язками, що створюють враження 
театралізованої історичної панорами. Час є тією категорією, що, зазвичай, ставить усе на свої місця. Саме цей момент 
збігається з ключовою часопросторовою парадигмою п’єс А. Мердок.

Комедії Шекспіра також дають можливість виявити зв’язок певної тематики з жанровим форматом твору (в аспекті 
часопростору). Зокрема, необхідно підкреслити відчуженість їхнього топосу від реальності (тло, на якому розігрується 
дія, цілком умовне – квазі-Італія; для лондонців це був особливий світ сонця та карнавалу). Своєрідна й етика стосунків 
між персонажами: ніхто нікого не висміює, проте один одного підслуховують. Комедії Шекспіра насамперед змальовують 
стан персонажів. Ефект комічного створюється гіпертрофією характеру або почуттів [12, с. 60–84]. 

Аналогічне спостерігається й в мердоківській драматургічній практиці. Наприклад, головний конфлікт у п’єсі А. Мер-
док «Слуги та сніг», як і у шекспірівській комедії «Венеціанський купець», розгортається навколо грошей. Ця тема є голо-
вним драматургічним акцентом: грошовий конфлікт, який оперує людськими почуттями, спрямовує людські стосунки у 
злочинне русло.

Нарешті, важливо підкреслити, що в попередній період, із шекспірівською добою включно, від сюжетики не вима-
галася принципова оригінальність задуму, чужі твори без перешкод конвертувалися в нові сценічні тексти. Як зазначає 
І. Шайтанов, «італійська новела на той час була одним із основних джерел шекпірівських сюжетів» [15, с. 468–473]. Ха-
рактерним для англійської традиції називають також і те, що у творчому процесі вагомим жанровим стимулом виступала 
ідея. В цьому значенні, на думку Р. Самаріна, у В. Шекспіра трагічне висвітлюється у плані ідеалістичного зразка [12, 
с. 71–87]. За логікою Шекспіра, трагедія виникає з того ж матеріалу, що й комедія. Це також можна повністю віднести й 
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на рахунок драматургії самої А. Мердок, яка, наслідуючи в цьому Шекспіра, не випадково наділяє своїх героїв рисами, що 
імітують персонажів класика. Зокрема, як підкреслює А. Старцев, це стосується головного героя п’єси «Чорний принц» 
[14, с. 341–343].

Як зауважив Л. Малюгін, шекспірівський текст є надзвичайно продуктивним і динамічним транспонентом відповід-
ної епохи, незважаючи на численні його наступні переробки. Сучасні шекспірівські студії не випадково позначаються 
тенденцією до реставрації оригінальних версій драматичних текстів Шекспіра, хоча, за реплікою згаданого дослідника, 
«дивним є не те, що В. Шекспіра «спотворювали», а те, що для глядачів кожної доби В. Шекспір був по-своєму цікавим 
та значущим» [8, с. 1]. Отже, для адекватного прочитання текстів А. Мердок, у герменевтичному колі яких, безсумнівно, 
присутня шекспірівська домінанта, необхідно завперш виявляти та враховувати наявність такої. 

Російська дослідниця творчості А. Мердок Л. Байрамкулова, підкреслюючи важливе місце класика у творчості англій-
ської письменниці, зазначала: «Шекспірівська поетика для А. Мердок була творчою необхідністю, єдиною можливістю 
примирити та привести в рівновагу ті різнорідні начала, непримиримість яких дала про себе знати з самого початку її твор-
чого шляху: «мімесис» і умовність зображення світу та авторське самовираження, життя та її естетична модель, етика та 
естетика» [3, с. 69]. Згідно з переконанням А. Мердок, як пише П. Конраді, «у Шекспіра є все, що необхідно письменнику: 
магія, фабула, персонажі, композиція» [19, с. 31], звідси зрозуміло, що шекспірівський текст був ключовим джерелом твор-
чих експериментів письменниці, надихав її на пошуки різноманітних форм для висловлення своїх улюблених тем та ідей. 

Якось вона порівняла написання романів із музикою: «…я бачу річ, як Моцарт бачить симфонію…» [19, с. 85], і це 
зізнання пояснює її сміливість у жанрових пошуках – тут вона, нехтуючи жанровою формою, насамперед намагається 
досягти такого імагологічного рівня у створенні своїх персонажів, на якому вони перестають бути залежними від неї. І в 
цьому вона прямувала за взірцевим генієм. Саме це стоїть за її фразою, наведеною П. Конраді: «Шекспір створив персо-
нажів, які мали внутрішню силу самовизначення, а не визначалися автором» [19, с. 102]. Вплив шекспірівських текстів на 
А. Мердок був надзвичайно значущим, навіть першорядним – з чотирьох її «богів» В. Шекспір називався першим (за ним 
йшли Ф. Достоєвський, Л. Толстой та Ч. Дікенс) [19, с. 197]. 

У випадку А. Мердок діалог з Шекспіром не був уже таким собі елементарним дубляжем його ідей, тут спостерігають-
ся й певні конверсиви та відхилення. Так, головний герой роману «Чорний принц» Бредлі Пірсон характеризує шекспірів-
ські дії як мазохістські, де «мазохізм ідеалізується як один з аспектів містичних негацій, неспроможності самостверджен-
ня в суспільстві, що розглядається Айріс переважно як позитивна якість» [19, с. 358]. Мердок переосмислює, переносить 
негативний сенс речей у позитивний, тим самим змінюючи їх рецептивний потенціал (зауважимо, що в однойменній п’єсі 
негативний зміст жертви Бредлі Пірсона набуває позитивного сенсу). 

Шекспірівський прихований мотив постійно присутній у творах А. Мердок, мандруючи з її епічних творів у драматич-
ні: на шекспірівський зразок герої постійно закохуються, проте довго вагаються, кому ж дійсно слід віддати своє почуття. 
Наприклад, у п’єсі «Відрубана голова» Мартін відчуває пристрасні почуття до двох жінок – своєї коханки та дружини, 
яку спочатку ненавидів, але згодом зрозумів, що вона є найбільшим коханням його життя [19, с. 501]. А. Байат справед-
ливо наголошує на тому, що «Шекспір надихнув А. Мердок, і це їй допомогло поєднати задоволення та навчитися давати 
свободу своїм героям у межах сюжету, робити їх загартованими, як шекспірівська комедія» [18, с. 4]. Як слушно підмітив 
американський дослідник Дж. Дулі, «Айріс воліла створити незабутніх героїв, й у 70-х їй це успішно вдалося у романах 
«Досить почесна поразка», «Чорний принц» та «Море, море». Усі вони просякнені шекспірівським духом» [20, с. 523]. 

Логічно, що у романі «Море, море» головний персонаж також зазначає, що він «усім своїм життям завдячує Шекспі-
ру» й театру (всупереч Шекспіру, який любив повторювати: «Якби я не жив поряд зі знаменитим театром, я б взагалі не 
побачив жодного спектаклю» [7 с. 225]. Спільність Шекспіріської «Бурі» та роману «Море, море» помітна вже на фабуль-
ному рівні. Чарльз Ерроубі, відомий лондонський режисер, залишає столицю, оселяючись на узбережжі Північного моря, 
так само вчиняє Просперо, головний персонаж «Бурі». Отже, постійна апеляція до Шекспіра постає провідною домінан-
тою в мердоківських жанрових експериментів. 

Наступним, впливовим за своєю значущістю моментом англійської літературної історії для А. Мердок стала доба 
романтизму. Як відомо, початок XIX ст. в англійській літературі знаменувався діяльністю лейкістів, з яких В. Вордсворт 
та С. Т. Колридж особливо відзначалися схильністю до жанрових трансформацій. Зокрема, у баладній формі, за спостере-
женням Л. Байрамкулової, вони вперше виокремили наратив оповідача, надавши його постаті статус очевидця, учасника 
подій. Ця тенденція вказувала на тяжіння до зображення драматизму внутрішнього стану героя, який шукав шляхи до 
відновлення зруйнованого зв’язку людини та природи, апелюючи до моральності та чистоти людської душі [2]. Логічним, 
звідси, було звертання лейкістів до драматургічного досвіду – як відомо, С. Колридж і Р. Сауті виступили співавторами 
п’єси «Падіння Робесп’єра» (1794 р.).

Жанровими переробками драматичних текстів відзначалася, зокрема, творчість Чарльза Лема. Як поет, він пробував 
сили у віршованій драмі [342]. Відомо, що він також займався переказами п’єс Шекспіра для дітей, був автором кіль-
кох есе про драму, наприклад, оригінального есе «Сценічна ілюзія» [2]. Літературний досвід цього знаного сучасника 
Вальтера Скотта міг би дати теоретикам дуже значущий матеріал для аналізу жанрової поліфонії художнього мислення. 
В цілому, як визнається, англійська літературна практика першої половини XIX ст. знаменувалося підвищеною увагою 
письменників до драми, що послужило поштовхом до «драматизації» навіть епічних жанрів. 

На цьому тлі письменники намагалися за допомогою драматичної структури розширити рецептивний ресурс роману. 
Таке прагнення прозаїків до драматичної гри в романі пов’язане з певними світоглядно-естетичними поглядами та по-
шуками романістів XIX ст. У цьому напрямку працювали Дж. Г. Байрон, В. Скотт, Ч. Діккенс, творчість яких особливо 
виразно позначена жанровими пошуками. За спостереженням Д. С. Наливайка, «наприкінці XVIII – початку XIX ст. роман 
зазнав великого перетворюючого впливу драми і, навпаки, відбувалася інтенсивна драматизація його структури» [9, с. 5]. 
Вчений пояснює активізацію уваги до драми тим, що роман на той час був «єдиним «неготовим» жанром, який перебував 
у перманентному становленні й розвитку, і внаслідок такої своєї природи ізоморфний динамічній новочасній дійсності» 
[9, с. 5]. Процес драматизації романної структури тексту інтенсивно розвивався в реалістичному романі середини XIX ст., 
коли звернення романістів до драми стає загальним явищем й коли романні тексти насичуються розгорнутими фрагмен-
тами діалогізованого зразка [10, с. 9]. 

Тенденцію до процесу драматизації романної структури підкреслювала Н. Соловйова, яка особливо виокремлювала 
такі вироблені під впливом драми первні, як функціональність автора як дійової особи, самостійність кожного з персона-
жів, «розкутість» романного тексту, при цьому зазначена: «драматизація форми роману потребує видалення фігури авто-
ра, персонажі отримують самостійність, роман стає більш розкованим, менш строгим за формою. Роман стає популярним 
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жанром» [13, с. 118]. На думку вказаної дослідниці, процес трансформації романного тексту в драматичний різноплановий 
і жанрологічно важкий, він «відбувався у різних планах, радикально змінюючи структуру роману, який принаймні до 
середини XVIII ст. залишався розповідним жанром» [13, с. 7]. 

Важливим на цей момент історико-літературної доби визнається те, що «тривалий час, аж до XIX ст., роман пере-
важно розвивався екстенсивно, романіст прагнув до охоплення відомого йому світу шляхом додавання нових епізодів на 
спільний сюжетний стрижень. Цей «принцип додавання» можна визначити як провідний композиційний принцип роману 
на тих етапах його розвитку» [13, с. 7–8]. «Процес драматизації роману розпочався у XVIII ст., найінтенсивніше це від-
бувалося в англійському романі, який у той час посів провідні позиції в англійській літературі» (твердження Н. Соловйо-
вої [13]). Д. Наливайко також зауважує, що еволюція «драматичної композиції, драматизація тогочасного англійського 
роману відбувалися досить інтенсивно й виявилися з достатньою виразністю» [10, с. 8]. Загалом визнається, що процес 
драматизації романної структури «з особливою інтенсивністю протікає у реалістичному романі середини XIX ст., коли 
звернення романістів до драми стає загальним явищем» [10, с. 9].

Д. С. Наливайко подібне ставлення до романної структури спостерігає вже у практиці історичних романів Вальтера 
Скотта, що вплинули на жанрову специфіку романів ХІХ ст., і окремо підкреслює, що «Скотт у 1814 р. перервав працю 
над своїм першим романом «Уеверлі» і написав «Дослід про драму», де звернув увагу на питання драматичної композиції. 
Її єдиним законом він вважав єдність дії, централізований інтерес, якому підпорядковуються всі епізоди твору» [10, с. 9]. 

В. Скотт пропагував свої погляди на позитивну структуру драми: у ній має бути виокремленим лише «один центра-
лізований інтерес, що підпорядковує собі побічні епізоди, котрі, у свою чергу, його посилюють, він повинен пронизува-
ти всю п’єсу. Він повинен розпочинатися разом із п’єсою і розвиватися разом з нею, він повинен постійно бути в полі 
зору і завжди в русі, доки не прийде до катастрофи, вона все завершує і розв’язує» (цит. за: [11, с. 420–421]. Як прозаїк, 
В. Скот не випадково скаржився на те, що «в романіста немає ні сцени, ні декорації, ні трупи акторів, у його розпоряджен-
ні тільки (художнє) слово, про все інше можна тільки оповісти, але це він має зробити так, щоб читач це побачив на уявній 
сцені (підкреслено мною. – Н. З.) [11, с. 457–458]. Отже, ідея драматизація роману вказує на підвищену авторську увагу 
до спроб візуалізувати зображуване, де вагому роль відіграють драматичні засоби та структури. У ХІХ ст. вони й надалі 
гармонійно доповнюють романну структуру, увиразнюють експресивність сприйняття, підвищують рецептивний ресурс 
романного тексту.
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УНІВЕРСАЛІЗМ Н. ХОМСЬКОГО У МЕЖАХ КОГНІТИВНОЇ ПАРАДИГМИ 
СВІТОВОЇ ЛІНГВІСТИКИ

У статті висвітлено проблему універсалізму Н. Хомського у межах когнітивної парадигми світової лінгвістики; 
узагальнено різні наукові підходи до вивчення проблеми; окреслено основні риси універсальної теорії Н. Хомського 
про вроджені здібності до мови, що має за підґрунтя проблему співвідношення мови й мислення; обґрунтовано, що 
ідеї трансформаційно-генеративної граматики Н. Хомського про мову як породжувальний механізм, про ментальні 
репрезентації та їхнє моделювання знайшли своє відображення в когнітивній лінгвістиці.
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УНИВЕРСАЛИЗМ Н. ХОМСКОГО В РАМКАХ КОГНИТИВНОЙ ПАРАДИГМЫ МИРОВОЙ ЛИНГВИСТИКИ
В статье рассматривается проблема универсализма Н. Хомского в рамках когнитивной парадигмы мировой лин-

гвистики; обобщены различные научные подходы к изучению проблемы; обозначены основные черты универсальной 
теории Н. Хомского о врожденных способностях к языку, что основывается на проблеме соотношения языка и мыш-
ления; обосновано, что идеи трансформационно-порождающей грамматики Н. Хомского о языке как порождающем 
механизме, о ментальных представлениях и их моделирование нашли свое отражение в когнитивной лингвистике.

Ключевые слова: универсализм, когнитивная лингвистика, врожденные способности, порождающая граммати-
ка, порождающие механизмы, ментальные репрезентации.

NOAM CHOMSKY’S UNIVERSALISM WITHIN A COGNITIVE PARADIGM OF WORLD LINGUISTICS
The article deals with the problem of Noam Chomsky’s universalism within a cognitive paradigm of word linguistics; 

various scientifi c approaches to the problem are generalized; the main features of the universal theory of Noam Chomsky 
nature ability for language is the basis for the problem of the relationship between language and mind are outlined; the idea 
of   transformational-generative grammar of Noam Chomsky on language as a generative mechanism of mental representations 
and their modeling refl ected in cognitive linguistics is proved. The author draws attention to the language acquisition which is 
based on the man’s discovery of what from a formal point of view is a deep and abstract theory – a generative grammar of his 
language – many of the concepts and principles of which are only remotly related to experience by long and intricate chains 
of unconscious quasi-inferential steps. The understanding of nature of the language human abilities as an opportunity to build 
a generative mechanism that creates a universal basis for the mind activity is pointed out.

Key words: universalism, cognitive linguistics, nature ability, generative grammar, generative mechanism, mental rep-
resentations.

Постановка проблеми. Когнітивна парадигма світової лінгвістики розвиває положення Н. Хомського стосовно ви-
вчення мовної здібності людини, що належать до когнітивних здібностей, які формуються й виражаються через мову, 
тобто відтворюють процес породження й сприйняття мовлення. Праця Н. Хомського «Ментальні репрезентації мовних 
даних» («Mental Represantations of Language») стала взірцем міркувань у сфері репрезентації знань і самої системи мови 
стосовно ментальності людини. Ототожнення мови та розуму, розглядуване в біологічному контексті, запозичено з кла-
сичної раціоналістичної філософії, де наголошено на тому, що вивчати мову означає проникнути в «дзеркало розуму», 
сферу, доступну до вивчення людського пізнання [7, с. 13]. 

Огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. Ідеї трансформаційно-генеративної граматики Н. Хомсько-
го про мову як породжувальний механізм, про ментальні репрезентації та їхнє моделювання знайшли своє відображення 
в когнітивній лінгвістиці й активно розробляються мовознавцями різних країн – американськими (Дж. Лакофф, Дж. Катц, 
Дж. Постал, А. Ченкі), українськими (С. Жаботинська, О. Селіванова, Ф. Бацевич, Л. Бєлєхова, Н. Бардіна, Т. Ковалевська 
та ін), російськими (Ю. Степанов, В. Дем’янков, О. Кубрякова). А. Ченкі характеризує «когнітивну лінгвістику» як групу 
теоретичних підходів, які сумісні один з одним, і поділяють деякі головні принципи, зокрема: «Мова – це невід’ємна 
частина пізнання» [9, c. 125]. Характеризуючи американський коґнітивізм (праці Р. Джакендоффа, М. Джонсона, 
Л. Талмі) як «генеративну течію «західного узбережжя», О. Селіванова, зазначає, що у поглядах американських і європей-
ських лінгвістів простежуються суттєві відмінності [4, с. 90]. На думку дослідниці, вплив «породжувального синтаксису 
Н. Хомського», обмежує кількість функцій синтаксичними правилами граматики та жорсткими правилами семантичної 
інтерпретації, встановленими інтроспективно, тоді як європейська коґнітологія більш гнучка в застосуванні досвіду інших 
лінгвістичних напрямів, наприклад, функціональної лінгвістики [4, с. 91]. А. Ченкі звертає увагу, що джерела когнітивної 
лінгвістики потрібно шукати у лінгвістичних теоріях, які на той час (1960-70 рр.) були домінантними у Північній Америці. 
Саме трансформаційна генеративна теорія Н. Хомського, як зазначає А. Ченкі була головною теорією, що отримала свій 
подальший розвиток у дослідженнях із семантики (J. Katz, J. Fodor 1963; J. Katz, P. Postal 1964; M. Bierwich 1967, E. Nida 
1975; G.Leech 1974/1981).

Формулювання завдання дослідження та матеріал дослідження. Актуальність теми дослідження пов’язана з необ-
хідністю системного і комплексного опису універсальної теорії Н. Хомського із урахуванням нових аспектів її вивчення в 
світовій когнітивній лінгвістиці. Об’єктом дослідження в нашій розвідці є універсалізм Н. Хомського в межах когнітивної 
парадигми, а предметом – її когнітивно-породжувальний статус. Метою статті є з’ясування сутності та специфіки розви-
тку універсалізму Н. Хомського, що має за підґрунтя проблему співвідношення мови й мислення. Завдання: – охаракте-
ризувати феномен універсалізму; – визначити основні риси універсальної теорії Н. Хомського про вроджені здібності до 
мови; – виявити основні шляхи розвитку ідеї трансформаційно-генеративної граматики Н. Хомського про мову як поро-
джувальний механізм, що знайшли своє відображення в когнітивній лінгвістиці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Універсальна теорія Н. Хомського про вроджені здібності до мови має 
за підґрунтя проблему співвідношення мови й мислення, що в історії мовознавства розроблялася у філософському, ло-
гіко-граматичному та психологічному напрямах. Це вимагало звернення до раціональної граматики, оскільки та створи-
ла передумови для виникнення ідей, які в подальшому були розвинуті генеративістами. Філософська (Р. Декарт) [2] та 
логіко-граматична (Пор-Рояль) [1] спадщина минулого змогла заповнити лакуни в концепції Н. Хомського й допомо-
гла створити нову форму теорії – «картезіанську лінгвістику». Згадана проблема ґрунтовно висвітлена ученим у працях 
«Language and Mind» (1968), «Cartesian Linguistics» (1966), «On Nature and Language» (2002) та ін. Заперечуючи погля-
ди дескриптивістів, Н. Хомський у розвідці «Мова і мислення» (1968) розглядає мову в контексті психології пізнання. 
Учений різко критикує концепції дескриптивізму та біхевіоризму, оскільки вони не враховують мовну компетенцію, на 
противагу концепції трансформаційно-генеративної граматики, яка пояснює процес мовленнєвого спілкування, а сутність 
механізму, який лежить в основі концепції, полягає в трансформації глибинних структур у поверхневі. Дистанціювавшись 
від дескриптивістського етапу в розвитку лінгвістики й апелюючи до далеких попередників, Н. Хомський акцентує увагу 
на інтелектуальних коренях своїх ідей. Увівши уявлення про «модульність людських когнітивних здібностей» і «відносну 
незалежність модулів», учений автономізував вивчення мови, а питання ж про співвіднесення мовної здатності з іншими 
когнітивними здібностями людини з’явилося лише в мінімалістській програмі, а також у роботах Р. Джакендоффа, який 
намагався створити нову концепцію, у якій генеративізм поєднувався б з когнітивною лінгвістикою. У праці «Правила і 
репрезентації» («Rules and Representations» 1980) висвітлено нове бачення проблеми репрезентації знань і самої системи 
мови в контексті ментальності людини. У ній йдеться про мовну здібность (language faculty) і тлумачиться поняття ком-
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петенції (competence) мовців у термінах мови й знань про мову, які поєднали це поняття з інтеріоризованою системою 
ментальних репрезентацій як вродженого джерела інформації про мову. Когнітивна здатність мовлення створює необхідні 
передумови до говоріння як «виконання» (performance) мови. Опис породжувальних систем здійснений ще 1575 року 
Х. Уарте (Huarte) іспанським лікарем та філософом у праці «Дослідження здібностей до наук» («Examen de Ingenios para 
las cien-cias»), на основі зіставлення іспанського ingenio, «породжувати», «генерувати» з латинськими спорідненими сло-
вами gigno – «народжую», genero – «породжую»; ingenero – «створюю, породжую» [12, c. 2]. Учений стверджував, що в 
людині наявні дві породжувальні здібності, одна спільна з тваринами та рослинами, друга притаманна духовним субстан-
ціям, Богу та янголам [12, c. 3]. Розум, на думку вченого, і є породжувальною здібністю [12, c. 36]. З погляду Н. Хомсько-
го, універсальна граматика та вроджена здібність взаємопов’язані, цей зв’язок зумовлений залежністю мовної діяльності 
від розумової, яка визначається принципами нервової організації людини, що формувалося протягом тривалої еволюції 
[5, с. 56]. Щодо філософського бачення цієї проблеми, то перші спроби її осягнення виявляємо уже в працях античних 
учених (Геракліт, Платон, Арістотель, Декарт, Г. Кордемуа та ін.), де був висвітлений безпосередній зв’язок між цими 
категоріями. У своїх працях Геракліт указував на універсальність мови та мислення як основи, яка повинна бути спільною 
для всіх людей. «Мислення – спільне для всіх… Усі бажаючі говорити розумно повинні спиратися на те спільне, подібно 
до того, як держава [базується] на законі, і навіть ще міцніше» [3, с. 165]. 

Докладне дослідження цієї проблеми знаходимо в «Граматиці Пор-Рояля», у якій проаналізовано глибинні та поверх-
неві структури, підкреслено важливість того, що коли в реченнях, у яких і суб’єкт, і атрибут складаються з кількох слів, 
трапляються речення, які містять у нашій свідомості (dans nostre esprit) кілька суджень, кожне з яких можна перетворити 
в окреме речення, наприклад, «коли я говорю: «Невидимий Бог створив видимий світ» – «Dieu invisible a cree le monde 
visible», у моїй свідомості виникає три судження, які містяться в наведеному реченні. По-перше, я припускаю, що Бог – 
невидимий; по-друге, що він створив світ, і, по-третє, що світ – видимий. З трьох речень головне – друге; а власне воно 
містить найсуттєвіше в розглянутому реченні, а перше та третє є лише привхідними, тобто є частиною головного речення; 
перше становить його суб’єкт, а останнє – атрибут» [6, c. 74]. Виходячи з цього, глибинна структура, що лежить в основі 
пропозиції: «Dieu invisible a cree le monde visible» складається з трьох абстрактних пропозицій, кожна з яких виражає якесь 
просте судження, хоча поверхнева форма цієї пропозиції є вираженням усього лише суб’єктно-атрибутної структури. 

За словами Н. Хомського, «одним з основних досягнень лінгвістики, названої нами «картезіанською», є усвідомлення 
того, що людська мова в її нормальному вживанні вільна від контролю з боку зовнішніх стимулів або внутрішніх станів 
… тобто мову можна вільно використовувати як знаряддя нічим не обмеженого мислення та самовираження. Безмежні 
можливості мислення та уяви знаходять відображення у творчому аспекті мовного вживання. Так, мова обмежена кінце-
вими засобами, але нескінченні можливості вираження, обмежені лише правилами формування понять і пропозицій; одні 
з цих правил мають частковий та ідіосинкразичний характер, інші ж універсальні, що є загальним надбанням людства. 
Форма кожної мови, зумовлена кінцевим числом процедур, становить «органічну єдність», у якій усі базові елементи мови 
виявляються пов’язаними між собою; вона лежить в основі кожної з індивідуальних мовних маніфестацій, число яких по-
тенційно нескінченно» [6, c. 66]. 

Концепція картезіанської лінгвістики характеризувалась особливостями граматичної структури як універсальної 
основи, що властива всім мовам і відображає деякі фундаментальні властивості розумової діяльності. Головне завдання 
«загальної граматики», на думку Н. Хомського, полягало в дослідженні універсальних умов, що визначають форму будь-
якої людської мови. Ці універсальні умови не засвоюються в процесі навчання, скоріше, вони визначають ті організаційні 
принципи, які роблять можливим засвоєння мови, тобто їх існування необхідне для того, щоб отримана людиною інфор-
мація трансформувалася в знання. Якщо вважати ці принципи вродженою властивістю розумової діяльності, тоді від-
кривається можливість дати пояснення тому цілком очевидному факту, що людина, яка говорить цією мовою, знає безліч 
речей, які вона зовсім не засвоювала в процесі навчання [10, c. 123].

Подібний підхід картезіанської лінгвістики до проблеми засвоєння мови й до проблеми вивчення мовних універсалій 
знайшов своє відображення в раціоналістичній психології XVIII ст. щодо ролі розуму в пізнавальній діяльності людини. 
Початком розробки цієї проблематики вважається трактат Х. Черберійського «Про істину» (De Veritate 1624), у якому 
вчений розвиває думку про те, що існують певні «принципи чи поняття, які вкорінилися в розумі», які «ми відносимо до 
предметів, витягуючи їх з себе... як безпосередній дар природи, припис природного інстинкту» [8, c. 133]. 

Й. Гердер у своєму «Трактаті про походження мови» (1772) спробував поєднати два головних критерії Р. Декарта: 
«володіння мовою» та «різноманітність людських дій». Учений дійшов висновку, що людська мова відрізняється від ви-
раження емоцій, а її наявність неможливо пояснити розвиненістю органів артикуляції. Аналізуючи погляди Й. Гердера, 
Н. Хомський указує на те, що, з одного боку, учений акцентує увагу на відсутності в людини вродженої мови, тобто 
людині не притаманні мовні здібності від природи, з іншого, – мова для вченого доволі специфічний продукт особливої 
мисленнєвої організації людини [11, c. 43]. 

Висновки дослідження. Отже, концепцію Н. Хомського можна вважати психологічною, оскільки проблеми мови 
вчений пов’язує з проблемами людського знання, що дає можливість шляхом вивчення мови ґрунтовніше осмислити при-
роду мисленнєвої діяльності людини як універсальної основи. Учений звертається до дуалістичної філософії Р. Декарта, 
універсальної граматики Пор-Рояля, теоретичних поглядів Й. Гердера й концепції В. Гумбольдта, знаходячи підтверджен-
ня своїх поглядів на природу людського мислення й мови. Породжувальна граматика, стверджує Н. Хомський, змогла до-
вести почате раціональною граматикою дослідження універсальних принципів побудови мови до логічного завершення. 
Думки Н. Хомського про біологічну зумовленість мови як когнітивної системи надихнуло багатьох дослідників на більш 
детальні розробки цієї проблеми. Е.Леннеберг розвинув погляди Н. Хомського з позиції біології та розширив його теорію 
твердженням, що структура мови визначається особливостями людської когніції. Поняття про природжену універсальну 
граматику визнано не тільки вченими-лінгвістами, його підтримали вчені-філософи, які працювали в галузі епісистемоло-
гії, заснованої К. Лоренцом та Г. Фолмером. 

Перспективи. Дослідження універсалізму Н. Хомського у межах когнітивної парадигми дозволяє поєднати генера-
тивні уявлення про лінгвістичні універсалії та принципи еволюційної теорії пізнання, що теоретично ілюструє фундамен-
тальний Закон Геккеля та дало змогу прихильникам еволюційної епісистемології включити мовне вміння в число розви-
вальних ознак людини у процесі природної еволюції. 
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ҐЕНДЕРНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА У АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ 
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ

Стаття присвячена актуальним питанням ґендера у сучасній лінгвістичній науці та особливостям використан-
ня ґендерно маркованих одиниць у сучасних англомовних рекламних текстах. Досліджуються основні лексичні, гра-
матичні та соціальні засоби репрезентації тендера, означаються основні категорії ґендерно маркованих одиниць 
рекламних текстів. Увага акцентується на перекладацьких аспектах питання, а саме продуктивних стратегіях 
адаптації англомовних рекламних текстів. 

Ключові слова: ґендер, ґендерно марковані одиниці, рекламний текст, перекладацькі стратегії.

ГЕНДЕРНО МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ И ОСОБЕН-
НОСТИ ЕЕ ПЕРЕВОДА

Статья посвящена актуальным вопросам гендера в современной лингвистической науке и особенностям исполь-
зования гендерно маркированных единиц / лексики в современных англоязычных рекламных текстах. Исследуются 
основные лексические, грамматические и социальные средства презентации гендера, определяются главные кате-
гории гендерно маркированных единиц, используемых в рекламных текстах. Внимание направлено и на ключевые 
вопросы осуществления перевода указанных единиц, а именно на продуктивные стратегии адаптации англоязычных 
рекламных текстов.

Ключевые слова: гендер, гендерно маркированные единицы / лексика, рекламный текст, стратегии перевода.

THE PROBLEM OF GENDER MARKED LEXIS IN ENGLISH ADVERTISING TEXTS AND PECULIARITIES 
OF ITS TRANSLATION

The article deals with the problem of gender marked lexis which greatly affects the consumer and forms new stereotypes 
of social behavior and values. 

In recent years, a considerable volume of academic literature and researches in the fi eld of translation are being focused 
on the concept of gender in translation. Gender is usually regarded as the range of characteristics pertaining to, and dif-
ferentiating between, masculinity and femininity. Depending on the context, these characteristics may include biological sex, 
sex-based social structures (including gender roles and other social roles), or gender identity. Whereas most of researches 
done regarding gender in translation have dealt specifi cally with the issue of the translators’ gender identity and its effect 
on their translations, the main focus of current article is on how gender manifests itself in grammatical and social systems of 
language, used in advertising text. 

The paragraphs clarify the problems translators encounter when translating gender-related advertisements. The ways 
of rendering gender-marked lexis in the texts of advertisement are studied and the most effi cient ways of rendering them into 
Ukrainian are analyzed. The analysis was done taking into consideration genre characteristics of media-texts and their poten-
tial addressee. Among the most productive ways of rendering gender-marked lexis the authors point out faithful (appropriate) 
translation, adaptation, borrowing, transposition and absence of translation.

Key words: gender, gender-marked lexis / units, advertising text, translation strategies.

Загалом переклад тексту будь-якого жанру характеризується «двополярністю», оскільки перекладач постійно пере-
буває між двома мовними і культурними полюсами, в результаті чого текст перекладу стає бікультурним. Адаптуючись 
певною мірою до культури тексту перекладу, перекладач повинен не забувати при цьому передати й культуру мови оригі-
налу. Це стосується і рекламних текстів, які є основною частиною рекламного послання. Оскільки специфіка рекламного 
тексту зумовлюється тим, що будь-яка реклама передбачає наявність певного кола товарів, адресатів, цільової настанови, 
тобто мети рекламного повідомлення, остільки вигляд рекламного тексту залежить від великої кількості екстралінгвіс-
тичних факторів. Щоб їх усі урахувати, перекладацькі рішення часто повинні носити компромісний характер. Недооцінка 
ґендерного чинника при перекладі може мати серйозні наслідки, навіть призвести до відторгнення тексту перекладу, його 
неприйняття носіями-споживачами іншої мови та культури [2]. 

Проблема ґендеру розглядалась у роботах вітчизняних науковців і науковців країн СНД (В. Агеєва, О. Бессонова, 
В. Борисенко, О. Бочарова, О. Горошко, Т. Гундорова, Н. Зборовська, А. Кіріліна А. Мартинюк, С. Павличко, О. Трофи-
мова С. Філоненко, І. Халеєва, О. Холод, та ін.) та зарубіжних науковців (Ш. Берн, А. Бодайн, Дж. Голлоуз, Р. Дудовіц, 
О. Кікінеджі, Р. Лакоф, Дж. Редвей, Е. Філдлер), проте ґендерні дослідження рекламного тексту у перекладознавстві ви-
світлені ще недостатньо, що ускладнює процес вивчення гендерних аспектів перекладу як лінгвокультурної адаптації 
і робить зазначену тему перспективною для подальших розвідок. Мета даного дослідження полягає в аналізі ґендерно 
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маркованої лексики у текстах англомовної реклами та визначенні основних способів її перекладу. Завдання статті – визна-
чити поняття ґендер та ґендерно марковані одиниці / лексика, охарактеризувати основні категорії ґендерно маркованих 
одиниць рекламних текстів та визначити продуктивні стратегії перекладу ґендерно маркованих рекламних текстів.

Ґендер, як продукт суспільних відносин і культурної традиції, закріплений як в суспільній, так і в індивідуальній свідо-
мості. Саме поняття «ґендер» прийшло з англійської мови (gender) і означає категорію роду. Це соціокультурна, символіч-
на конструкція статі, що покликана визначати конкретний асоціативний зв’язок, забезпечувати повноцінну комунікацію 
та підтримувати соціальний порядок. Цей термін був введений у науковий тезаурус для розрізнення понять соціальної та 
біологічної статі. Ґендер – досить складне поняття, оскільки воно визначає соціальні, культурні та психологічні аспекти, 
які можна співвіднести з рисами, нормами, стереотипами і ролями, які вважаються характерними або бажаними для тих, 
кого суспільство вважає жінками або чоловіками, а, отже, розкриває багатоаспектний зміст явища. У науковій літературі 
воно вживається в кількох значеннях:

• ґендер як соціально-рольова й культурна інтерпретація рис особистості та моделей поведінки чоловіка і жінки, на 
відміну від біологічної;

• ґендер як набуття соціальності індивідами, що народилися в біологічних категоріях жіночої або чоловічої статі;
• ґендер як політика рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, а також діяльність зі створення механізмів щодо її 

реалізації [1; 5, 12]. 
Загалом ґендер можна визначити, як комплекс соматичних, репродуктивних, соціокультурних та поведінкових харак-

теристик, що забезпечують індивіду особистий, соціальний і правовий статус чоловіка та жінки [9].
До ґендерно маркованої лексики можна віднести: гендерні стереотипи, реалізовані у мові; ґендерно марковані мета-

форичні одиниці з гендерним компонентом як основні функціональні одиниці ґендерної мовної картини світу, тобто ті 
лексичні одиниці, у значенні яких «ґендерний компонент» реалізується більш контрастно. До таких лексем можуть від-
носитись слова, які описують статево-рольові, статусні і соціальні відносини (жінка – мати – дочка – сестра – наречена), 
що входять в концепти фемінності та маскулінності; лексичні одиниці в граматичній формі чоловічого та жіночого роду; 
випадки, коли вибір граматичної форми роду не визначається законами синтаксичного узгодження [7]. Отже, ґендерно 
марковані одиниці (лексика) – це одиниці, які тематизують основних актантів ґендерно релевантної предметно-референт-
ної ситуації, – референтів чоловіка й жінку [4, с. 61]. 

Оскільки ґендерна приналежність людини впливає на всі аспекти її життя, ці процеси не могли не відобразитись у ре-
кламному просторі, який завдяки обсягам міжнародної та внутрішньої торгівлі, особливостям ведення ринкових відносин, 
перетворився у один із найголовніших інструментів економічного процесу.

Проаналізувавши американські та українські рекламні тексти глянцевих журналів (People, Vogue, Time, Cosmopolitan, 
Playboy, Reader’s Digest, MAXIM, Viva! Единственная, Отдохни!) і телевізійні рекламні ролики, погоджуємось, що рекламні 
повідомлення містять наступні категорії ґендерно маркованих одиниць: ідентифікуючі ґендерно маркуючі одиниці; одини-
ці, що вказують на соціальний статус референта; ґендерно маркуючи одиниці, які позначають вікову категорію референта-
чоловіка / жінки; а також ґендерно марковані одиниці, що підкреслюють «вищий соціальний статус» референта [6]. 

Як свідчить аналіз англомовних рекламних слоганів та текстів, на першому місці за частотою вживання знаходяться 
ідентифікуючі ґендерно маркуючі лексеми man та woman, їх похідні, а також займенники третьої особи однини та їх 
граматичні форми: A woman is an island. Fidji is her perfume; All a man is; Every woman has two sides; H.I.S. HIS Denim. 
Made for Pleasure; Promise her anything, but give her Arpege; Reveal the woman within; The one gentleman; The ultimate code 
of seduction for men; Want him to be more of a man? Try being more of a woman! When I want her to know; Witty. Confi dent. 
Devastatingly feminine.

Також у рекламних текстах часто зустрічаються ґендерно марковані одиниці, які вказують на соціальний статус рефе-
рента: Nike: When your son plays the tuba no one wins; Durex: To all those who use our competitor’s products: Happy Father’s 
Day! California Milk Advisory Board: Even mom can get a glass! Help your daughter with oily/combination skin with blemishes 
being a common problem. Moms have a solution.

У деяких випадках ґендер референта зрозумілий із контексту. До цих ґендерно маркованих одиниць можна віднести 
власні назви, займенники другої особи однини: Gloria Vanderbilt women’s jeans: My bottoms are tops; Mudd jeans, American 
youth brand: Mudd. Better when it’s on you. Our name is Mudd; Gillette: You are my type.

У рекламних текстах, цільовою аудиторією яких є чоловіки, часто використовуються вільні, нетривалі, інколи грубі 
висловлювання, тобто лексика, що характеризується стилістично зниженими конотаціями: You mean a woman can open it? 
Think of it as a light beer that`s not in touch with its feminine side. Chicks just want to play games; Yo GUY! Do you leave it UP?

Часто в рекламних текстах, адресованих чоловікам використовується наказовий спосіб: Be impossible to forget; Catch 
the fever; Catch the kiss; Never resist the call of the game; No bottles to break – just hearts; Promise her anything, but give her 
Arpege.

Обираючи лексичне наповнення рекламного тексту, зорієнтованого на жінок, рекламісти до ознаки статі додають 
характерні властивості краси, елегантності, послуговуючись великою кількістю прикметників: I am made of blue sky and 
golden light, and I will feel this way; The fragrance as sexy as you are. No more grays, just healthy looking hair; As we all know, 
real beauty is more than skin deep. Leaving your face and body naturally bronzed, beautiful and healthy looking.

У англомовній рекламі широко використовується стереотип «відповідності нормі», особливо стосовно зовнішнього 
вигляду. Для цього часто використовується прийом порівняння «до та після» для побудови тексту: For skin impurities, 
especially for young skin… Speeds up the healing of spots 79 %. The body is a temple but yours is probably the Taj Mahal on the 
high street… It’s a precise balance of every single vitamin and mineral your body needs. First signs of ageing… Lines are visibly 
reduced the complexion is fortifi ed and radiant – with results in just 8 days.

Дослідження функціонування категорії ґендеру в перекладі має бути спрямоване не просто на констатацію ґендерних 
відмінностей у двох мовах, а й на знаходження способів передачі даних відмінностей та їх відповідне теоретичне оформ-
лення [3]. При перекладі тексту реклами має створюватися текст, якому притаманні ті ж самі ґендерні характеристики, 
що і тексту оригіналу, і які сприйматимуться реципієнтами мови перекладу так само, як і реципієнтами вихідної мови [7]. 

Дослідивши рекламні ролики та рекламні тексти мовою оригіналу та у перекладі, вважаємо, що для перекладу ґендер-
но маркованих рекламних текстів можна застосовувати такі стратегії як: переклад близький до «адекватного», адаптація, 
відсутність перекладу та запозичення рекламного тексту. Переклад текстів ґендерно маркованої реклами може визнача-
тись як близький до «адекватного». Такий тип перекладу вимагає чіткого усвідомлення перекладачем предмета, про який 
йде мова в оригіналі, тобто комунікативний намір рекламного тексту. Переклад рекламного тексту при зміні словесної 
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форми повинен бути, разом з тим, точно переданий за змістом: L’oreal – because we’re worth it – L’oreal – тому що ти 
цього варта.

Часто при перекладі ґендерно маркованих рекламних текстів перекладачам доводиться не перекладати текст, а шукати 
його семантичний еквівалент з урахуванням адресата повідомлення: Maybe she’s born with it? Maybe it’s Maybelline – Всі в 
захваті від тебе, а ти – від Мaybelline. 

Згадаймо велику кількість рекламних роликів, текст яких не перекладається взагалі (наприклад, парфуми Christian 
Dior J’adore, Armani Si!, Miss Dior, Hugo Boss Scent). Найчастіше це рекламні ролики, у яких задіяні відомі актори/ актри-
си, спортсмени. В даному випадку мета рекламного повідомлення досягається, насамперед, за рахунок популярності та 
харизми, певної «авторитетності» знаменитості та фотоефектів, чітко спрямованих на представників певної статі. 

При запозиченні рекламного ґендерно маркованого тексту зазвичай використовуються позитивні асоціації країни ви-
робника та її культури: Nike – Just do it; Lee Jeans brand – Lee. The jeans that built America; Wrangler jeans brand: Wrangler. 
There’s a bit of the West in all of us; Adidas – Impossible is Nothing.

Отже, у типології рекламних текстів чітко відстежується ґендерна орієнтація реклами: чоловіча, жіноча та гендер-
но нейтральна реклама. До основних показників ґендерної орієнтації рекламного тексту відносяться тема, невербальні 
компоненти, особливості номінації та характеристики рекламованого товару чи послуги, специфічні риси чоловічого чи 
жіночого мовлення, мовленнєві стратегії та тактики. При перекладі тексту має створюватися текст, якому притаманні ті 
ж самі ґендерні характеристики, що і тексту оригіналу, і які сприйматимуться реципієнтами мови перекладу так само, 
як і реципієнтами вихідної мови. Тому ефективний переклад рекламного тексту не лише пов’язаний із прогнозуванням 
лінгво-етнічної реакції реципієнта мовою перекладу, особливостей національної психології, розбіжностей у культурно-іс-
торичних традиціях, а й вимагає від перекладача великого обсягу лінгвістичних та екстралінгвістичних знань, ґендерної 
неупередженості.
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СОН ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ЧАСО-ПРОСТІР «СТАМБУЛЬСЬКОГО ТЕКСТУ» ОРХАНА ПАМУКА

У статті аналізуються особливості часо-простору у «стамбульському тексті» турецького письменника Орха-
на Памука, зокрема у його романі «Біла фортеця». Окрема увага приділяється міфологемі сну як специфічному часо-
простору, який формує міфопоетичний зміст роману.

Ключові слова: онірична парадигма, хронотоп, міфопростір, урбанізм, місто-міф

СОН КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ХРОНОТОП «СТ  АМБУЛЬСКОГО ТЕКСТА» ОРХАНА ПАМУКА
Статья посвящена анализу особенностей хронотопа «стумбульского текста» Орхана Памука, реализованных в 

романе «Белая крепость». В частности, в центре внимания мифологема сна как специфического хронотопа, форми-
рующего мифопоэтическое содержание романа. 

Ключевые слова: онирическая парадигма, хронотоп, мифопростор, урбанизм, город-миф

THE DREAM AS A SPECIAL CHRONOTOPE OF «ISTAMBUL TEXT» BY ORHAN PAMUK
The article   analyzes specifi cs of the chronotope i     n a so-called «Istanbul text» by the Turkish writer Orhan Pamuk, 

particularly in his novel The White Castle. Especial att  ention is given to a mythologem of a dream as t   o a specifi c chronotope 
that forms a mithopoetic content of the novel. 

In the novel   The White Castle, a model of an intellectual bestseller, the mythologem of a dream grows out of the function 
of the «cliche method» typical for mass literature and has a wide «high literature» range of operation and types. Dream as 
a s   pecifi c chronotope is used in the text of the novel to describe the dream itself; to illustrate a transitional state of dream – 
reality; as a poetic element in the description of reality. 

A number of a  rtistic varieties of dreams (dream as a remembrance, retrospection-reminiscence; dream as a se      lf-
expression; dream as a sign of repentance) is supplemented in the novel by the image of a dream-intro   spection; dream as an   
insight; dream as a spiritual cleansing. 

Dreams in the  novel by Orhan Pamuk become an essential element of clarifi cation of the conceptual idea of the writer’s 
creativity: the conventional boundaries between East and West, and the need of self-identity. 

 Key words: Oneiric paradi  gm, chronotope, myth-space, urbanism, city  -myth
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Постановка проблеми. Образ сну «як потаємної розмови, інтимного спілкування душі й особистості, закодованого 
унікального послання для сновидця» [13, с. 434] традиційно привертав увагу митців різних епох. Вивчення функціонуван-
ня оніричних елементів – снів, видінь, марень – у річищі часо-простору дає можливість розкрити не лише своєрідність по-
етики певного твору, а й особливості репрезентованих ним напряму та епохи. У цьому сенсі дослідження «Білої фортеці» 
Орхана Памука з погляду функціональності сну як специфічного хронотопу вможливлює і прочитання роману як твору з 
виразним міфопростором, і його інтерпретацію в контексті «стамбульського тексту» сучасного турецького письменника, 
і сприйняття в контексті постмодерністської парадигми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із часу публікації роману «Біла фортеця» в 1985 році науковці досліджу-
вали його з погляду приналежності до постмодерністської прози Туреччини (А.Сулейманова [10], Г.Рог [7]), вивчали 
міжтекстові зв’язки роману (К.Шилд [14], Ю.Гаджиєва [1], К.Посохова [6], М. Смирнова [9], Б.Таштекін [11]). Проте 
окремого дослідження міфологеми сну як специфічного часо-простору та її функціонування в романі Орхана Памука у 
вітчизняному літературознавстві немає. Актуальність такого дослідження визначається потребою ґрунтовного аналізу 
функції сну в хронотопі «Білої фортеці» та необхідністю її прочитання в контексті формування сучасного дискурсу міфо-
поетичних творів.

Мета статті полягає в інтерпретації сну як специфічної форми часо-просторової організації роману Орхана Памука, 
підпорядкованій вираженню авторської концепції умовного протиставлення Сходу і Заходу та проблемі самоідентифіка-
ції, що набуває гострої актуальності в епоху глобалізації. 

Виклад основного матеріалу. «Біла фортеця» Орхана Памука відкрила турецьку літературу як явище сучасного сві-
тового письменства й разом із тим започаткувала постмодерністський період творчості самого автора. Тому, вважаємо, 
зв’язки поетики «Білої фортеці» зі сферою тяжіння бахтінських ідей як підґрунтям постмодерністських принципів виразні 
на кількох рівнях: концепція діалогічності втілюється в проблематиці, присвяченій осмисленню взаємин Сходу і Заходу; 
активне використання інтертексту та конструюється особливий міфологічний простір як авторський варіант «стамбуль-
ського тексту». 

Орхана Памука вважаємо одним із найвідоміших у світовому літературному континуумі творців «стамбульського тек-
сту» – урбаністичних творів, серед головних персонажів якого є Стамбул. Використовуючи термінологію В. Топорова та 
орієнтуючись на концепцію «світу-цивілізації» Ф. Броделя і положення Л.Ямпольського про місто як середовище індиві-
дуальної та соціальної свободи, творчість турецького нобеліанта розглядаємо як свідчення сучасного етапу розвитку дис-
курсу «стамбульського тексту». Образ давньої столиці великої імперії, міста між Заходом і Сходом у турецькій літературі 
зазнав еволюції. Класичним етапом інтерпретації Стамбула стали твори кінця ХІХ ст., для яких характерне змалювання 
міста як об’єкта естетичного захоплення і втілення величі імперії. На модерністському етапі розвитку урбаністичного дис-
курсу – з кінця ХІХ і до 1980-х років – цей образ тлумачиться в художніх творах по-різному: і як давня столиця імперії, 
і як місто-в’язниця, у якій під впливом вестернізації житель почуває себе відчуженим, і як політичний символ (особливо 
після Першої світової війни) національного нігілізму протиставлений образові Анкари, що асоціювалася з патріотичною 
боротьбою за національне визволення. Після Другої світової в інтерпретації Стамбула превалює драматичне прочитання 
його як символу давно минулої величі в поєднанні з автобіографічними мотивами загубленості, втраченості в хащах ме-
гаполісу. Постмодерністський етап турецького урбаністичного дискурсу увиразнює творчість Орхана Памука, для якого 
Стамбул перетворюється на певну модель, у якій перетинаються реальне і символічне. 

Після виходу у світ романів «Біла фортеця» і, особливо, «Чорна книга», дослідники слушно наголошували, що, за-
вдяки творчості Орхана Памука, Стамбул «ввійшов у так звану «літературну географію» поряд із Дубліном Дж. Джойса, 
Лондоном Ч. Діккенса, Парижем М. Пруста і Петербургом Ф. М. Достоєвського» [6, с. 68]. У «Білій фортеці» місто є тлом 
розгортання історії європейця, який, потрапивши до полону, стає рабом свого двійника-турка. Довгі роки відбувається 
їхнє взаємовивчення аж до кульмінації – обміну життєвими, соціальними, світоглядними, релігійними ролями: господар-
турок Ходжа втікає на Захід, залишивши раба-Венеціанця замість себе. У той же час притчеподібність сюжету зумовлює 
міфологізацію простору та умовність часу, а відтак функція образу Стамбула у творі є значимішою, ніж декорації. Він 
не лише літературна, але й метафізична, містична реальність зі специфічним часо-простором. Синкретизм постмодер-
ністської теорії часопростору посилюють міфологічні образи і мотиви, які конструюють художній простір тексту. Роль 
специфічного часо-простору в «Білій фортеці» відіграє міфологема сну. 

Дослідники оніричної парадигми не раз наголошували на диференціації образу сну у «високій» і масовій літературі. 
Так, О. Романенко вважає, що у «високій» літературі сновидіння набувають ознак сну-міфологеми, сну-видіння, сну-
марення, сну-творчості, сну – психологічного перетворення внутрішнього світу особистості. Натомість масова література, 
вважає дослідниця, «експлуатує тільки один клішовий прийом – сон-віщування, в яких передбачується майбутнє героя 
або змінюється погляд персонажа на своє буття, буденність, власне майбутнє» [8, с. 21]. Щодо творів Орхана Памука, то 
погоджуємось із припущенням Б. Таштекіна, що їх із більшою чи меншою мірою умовності можна зарахувати до інтелек-
туальних бестселерів – текстів, які постали на перетини традиції інтелектуального роману та поетики «масової літерату-
ри» [див. : 11]. Для таких жанроутворень як «дітищ» літератури доби постмодернізму характерними є концептуальність, 
умовність, апеляція до універсальної мови символів, травестування, синтез різних жанрових форм. Відповідно, вважаємо, 
і міфологема сну переростає функції «клішового прийому» і має широкий діапазон функціонування і типів. 

Як елементи структури твору в «Білій фортеці» сновидіння використовуються, по-перше, для змалювання власне 
сновидінь (зображення-показ сновидіння, оповідь/розповідь про сновидіння). Так, коли під час чуми Венеціанець втікає 
від Ходжі на острів неподалік Стамбула, йому сниться сон, де він бачить свого господаря, який пливе в човні в супроводі 
дельфінів. Цей сон виявляє почуття провини, яке мучить Венеціанця, що покинув хворого Ходжу. Сон, як відомо, «ви-
правдовує будь-які переміщення і метаморфози. Стягнення, напластування, злиття часів; наявність подвійного, потрійно-
го хронотопу; часовий та просторовий перенос дії, паралелізм і конфронтація часів – завдяки введенню в поетику твору 
сновидіння такі операції легко стають можливими, спрощується процес їхнього здійснення» [3, с. 12]. В одному зі снів 
Ходжа бачить свою матір (символічно – минуле) поряд із Ходжею (теперішнє): ««вони шпетили мене, де я так забарився 
і чому не повертаюсь» [5, с. 106]. Можливо, цей сон засвідчив той перехідний момент, коли Ходжа починає входити до 
сфери інтимного (воно ж сакральне) Венеціанця, де образ матері, що уособлює повернення на батьківщину, найзапові-
тнішу мрію, опиняється поряд із його теперішнім – господарем-турком. Звертаючись до художнього зображення сну, 
Орхан Памук у такий спосіб прагне проникнути в ту сферу людської психіки, що означується як підсвідоме чи «нічна 
свідомість». Використовуючи те, що «у сновидінні «Я» поступово відокремлюється від реальності зовнішнього світу і 
сповзає у внутрішню» [2, с. 70], автор залучає сни для розкриття психології своїх персонажів.
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По-друге, у «Білій фортеці» сновидіння використовуються як зображення перехідного стану сон – реальність. Про 
зв’язок міфу і сновидіння писав свого часу Дж. Кемпбелл: «Сновидіння – це персоніфікований міф, а міф – це деперсоні-
фіковане сновидіння; і міф, і сновидіння символічно в цілому однаково виражають динаміку психіки. Але в сновидінні об-
рази спотворені специфічними проблемами сновидця, тоді як у міфі їх вирішення представлені у вигляді прямо однознач-
ному для всього людства» [4, с. 19]. У романі, текст якого структуровано за опозиціями «господар – раб», «Схід – Захід», 
«свій – чужий», сон творить ще одну опозицію – «реальність – уява». Оповідач (а це Венеціанець, який веде літопис свого 
життя в Туреччині) так часто розповідає своєму господарю, одержимому мрією про обмін місцями, про власне «європей-
ське» минуле, що з часом перестає розуміти, де реальність, а де фантазія: «навіть почав сумніватися чи й справді я пере-
живав це в роки юності, чи, може, все це надумане…» [5, с. 147]. Щоразу, коли Ходжа змушує Венеціанця розповідати 
про себе, він наче намагається приміряти, «вкрасти» чуже життя. Загроза втрати своєї самості лякає Венеціанця, і він пе-
редає це через відчуття втрати реальності й переходу у простір сну: «Життя вже не належало мені, воно перекочувало до 
іншого, мені ж залишалося лише осторонь спостерігати, ніби сон бачити, за ним» [5, с. 98]. В іншій ситуації Венеціанець 
наголошує, що сама думка про втрату себе споріднена з жахливим сном. Так, коли призначений головним астрологом Хо-
джа разом із падишахом рушив на п’ятничну молитву в Ая-Софії, Венецанець, як і весь натовп, вітає його: «Я волів бути 
там біля Ходжі, тому що я – це Ходжа! Точнісінько як у жахливих сновидіннях, моя сутність ніби виходила і віддалялася 
від своєї оболонки, я спостерігав за собою збоку – чи не означає це, що я – інший? Зізнаюся, не виникало бажання пізнати, 
хто той інший, у тілі якого живу я, було моторошно дивитися на себе такого, який проходить і не пізнає себе, огортало 
неймовірне бажання приєднатися до того, іншого» [5, с. 119]. Тут міфологема сну стає метафоричним позначенням зли-
тості сну та реальності, а організація художнього простору у творі підтверджує, з одного боку, амбівалентність домінанти 
сон (сон як імпульс до пізнання і духовного прозріння, вираженого через самоідентифікацію та сон як втрата себе, своєї 
самості); з другого боку, участь домінанти сон у бінарній опозиції сон-смерть (духовна чи особистісна).

Якщо оперувати мовою архетипів, то в романі роль Ходжі іронічно відображає роль Мудрого Старця, слова якого 
допомагають герою пройти через випробування і жахи «пригод», щоб наблизитися до ініціації. Адже в обов’язки Ходжі 
входило і тлумачення снів падишаха: «Тлумачення снів найбільше тішило Ходжу» [5, с. 120]. Більше того, сни перетворю-
ються на особливу сферу, заволодівши якою, він сподівався отримати контроль над іншими. Так, коли Ходжа працює над 
новітньою зброєю, він доручає Венеціанцеві переконати правителя в її необхідності: «я розповідав падишахові про вина-
хід; так ніби намагався пригадати сон, який вранці розвіювався з пам’яті…» [5, с. 145]. Роль сну підсилена символічним 
обрядом переходу – присвоєння імені. Як відомо, у давніх культурах такий обряд (поряд із народженням, одруженням, 
похованням) вирізнявся обов’язковими і зазвичай досить жорсткими актами розриву, через який розум радикально відсі-
кається від установки, уподобань і способу життя тієї стадії, що залишається позаду. У «Білій фортеці» Венеціанець після 
втечі Ходжі до Європи змушений прибрати його ім’я, а з ним і його спосіб життя й у такий спосіб «народитися» вдруге. 
Як зазначав Дж. Кемпбелл, «традиційні обряди переходу вчать людину помирати щодо свого минулого і відроджуватися 
для майбутнього» [4, с. 17]. 

По-третє, Орхан Памук вдається до застосування поетики сну у змалюванні реальності. Тоді в романі постає сюрреа-
лістична візійність. Її ознаки має сон-пересторога, у якому персонаж відчуває наближення чогось загрозливого. Венеціа-
нець бачить сон-фантасмагорію, у якій ключовим образом є маскарад: «Мені снилося, ніби ми у Венеції на маскараді, що 
дуже нагадує стамбульські дійства; я впізнаю матір та наречену, коли вони знімають маски простолюдинок, я зриваю 
й свою, щоб вони впізнали мене, та вони не можуть збагнути, що я – це я, й показують на когось позаду мене, коли я по-
вертаюсь, то бачу, що вони показують на Ходжу, вони прийняли Ходжу за мене! Щодуху я наздоганяю свого двійника, 
та коли він опускає маску, о Боже, я бачу себе. Прокидаюсь з нестерпним відчуттям провини» [5, с. 151]. Так у сюр-
реалістичних сновидіннях створюється метафоричний образ сну-провини, що, власне, узгоджується зі спостереженням 
З.Фройда, який, трактуючи свідомість символічно, відкрив принцип маскування смислу за образами і одночасне виявлен-
ня його через підтекст, контекст, алюзію, метафору [12, с. 205].

Говорячи про хронотоп творів доби постмодернізму, науковці (Т.Гундорова, А.Ткаченко, О.Кискін та ін.) наголо-
шують, що його суть полягає у відтворенні всіх існуючих раніше моделей часу та оперуванні ними на ігрових засадах. У 
«Білій фортеці» міфологема сну також пов’язана з мотивом гри. Венеціанець усвідомлює, що стає частиною задуманої 
Ходжею гри – перетворення в «іншого»: «А я як людина, що не може прокинутись – врятуватися від жахливих сновидінь, 
продовжував заспокоювати себе: він просто грає; адже сам він неодноразово вживав слово – «гра» [5, с. 102]. Відповідно 
ряд художніх різновидів сновидінь (сон як спогад, ретроспекція-ремінісценція, сон як самовираження, як вираз внутріш-
ніх переживань, сон як вияв каяття) доповнюється образом сон-самоаналіз, сон як прозріння, сон як духовне очищення.

Висновки. Аналіз оніричних елементів роману «Біла фортеця» дає можливість увиразнити висновок науковців про 
те, що в постмодернізмі сон став «не тільки явищем людського буття, але й фактом літератури, його просторово-часові 
характеристики та структура часто впливали на хронотоп твору та його композиційну будову. До того ж сон у текстах 
письменників ХХ століття виявляє тісний зв’язок з міфологією» [8, с. 17]. На підставі аналізу поетики сновидіння в романі 
Орхана Памука «Біла фортеця» визначено такі його функції: вплив на творення сюжету, на творення наскрізного мотиву; 
вплив на формування характеру героя; спонукання героя до відповідних дій; сон як сакральний знак; міфотворча функція 
сну. Отже, сни в романі Орхана Памука стають необхідним елементом з’ясування концептуальної ідеї творчості письмен-
ника. Картини ірраціональних переживань організовують художній часопростір, передають індивідуальні особливості 
авторського мислення. 
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ФРАЗЕОЛОГІЯ МОВИ ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ РАЇСИ ІВАНЧЕНКО «ГНІВ ПЕРУНА»

Досліджено особливості функціонування загальномовних сталих сполучень слів в історичному романі «Гнів Перу-
на», зокрема фразеологічних одиниць, організованих за моделлю підрядних і сурядних словосполучень. Виявлено, що най-
чисельнішою є структурно-граматична група дієслівних та прислівникових фразем, а менш уживаною – іменникових.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразема, дієслівні, іменникові, прислівникові фразеологізми.

ФРАЗЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА РАИСЫ ИВАНЧЕНКО «ГНЕВ ПЕРУНА»
Исследовано особенности функционирования общеязыковых сталых сочетаний слов в историческом романе 

«Гнев Перуна», а именно: фразеологических единиц, организованных как подчиненные и сочиненные словосочетания. 
Отмечено, что наибольшею является структурно-грамматическая группа глагольных и причастных фразем, а на-
именьшею – существительных.

Ключевые слова: фразеологическая единица, фразема, глагольные, причастные, существительные фразеологизмы.

PHRASEOLOGY LANGUAGE HISTORICAL NOVEL RAISU IVANCHENKO «WRATH OF PERUN»
The peculiarities of operation of zagainova stable word combinations in the historical novel «Wrath of Perun», in particu-

lar phraseological units, organized on the model of subordination and coordination phrases.
Multidimensional structural-grammatical types of phrasal units predetermines the possibility of using phraseological 

units in historical romance studies R. Ivanchenko. Illustrative material proves that among the usual phraseological units, 
organized on the model of the phrase, the greatest was the group of the verbal (verbal) and prisilla (adverbally) of phraseo-
logical units and the smallest is related to the noun (substantive) phraseological units. A special type of phraseological units 
are stable combinations of words that represent the holistic value and composition of the components is a combination of one 
ravnoznachnosti words with the service. Most numerous in the historical novel is the group of phraseological units poveznica 
word which combines with the prepositions: on, in, over, to. Idioms, as a kind of stylistic tool, can carry a positive or negative 
charge of emotions, to express their attitude to the events portrayed, to provide certain special features of the heroes of the 
historical novel «Wrath of Perun».

Key words: phraseology unit, phrases, verbal, nominal, adverbial phraseological units.

Історична проза була й залишається одним з найпопулярніших жанрів літератури, що, як слушно зауважує В. Ніко-
лаєнко, «залучає сучасника до морально-етичних і духовних надбань нації, суттєво доповнює історичну науку, має свої 
творчі завдання, зумовлені специфікою мистецтва художнього слова» [11, с. 171], пробуджує національну свідомість на-
роду. Осягнення національної історії, на думку багатьох дослідників, починається з фольклорних джерел, зокрема, дум, 
легенд, історичних пісень, а художнє відтворення історичних подій і постатей започатковують в історичному романі, 
важливим завданням якого є передати історичний колорит описуваної доби, не обтяжуючи його цитатами з першоджерел. 
Один із дослідників цього жанру В. Чумак зазначає: «Художня література, мистецтво в цілому є своєрідним і незамінним 
накопичувачем, оберігачем і пропагандистом історичної пам’яті, національної гідності кожного народу» [16, с. 6].

Однією з найцікавіших в історії української літератури є проза вченого-історика й письменниці Раїси Іванченко, яку 
цікавлять події епохи давньої Русі, зокрема, ранній її період. Художнє осмислення давньоруської доби знайшло втілення 
в чотирьох романах («Гнів Перуна», «Золоті стремена», «Зрада, або Як стати володарем», «Отрута для княгині»), що 
становлять єдине ідейно-тематичне ціле, складну історичну епопею про створення, ранній період історії Країни Руси, роз-
виток, «золотий вік», її занепад [10, с. 2].

Роман Р. Іванченко «Гнів Перуна» про справжню, існуючу Київську Русь, про Київ – матір міст руських, про колиску 
трьох братніх народів [9, с. 432]. Відтворюючи колорит «епохи Нестора», загальновідомі сторінки старокиївської історії, 
автор опрацьовує велику кількість різнорідного матеріалу, твори усної народної творчості, у яких відбито життя та звичаї 
давніх слов’ян. У розмові з М. Ільницьким Раїса Іванченко наголосила: «Якби Ви знали, як нелегко добирати подібний 
матеріал для ранньої історичної епохи. На жаль, у нас нема спеціальних досліджень про усну народну творчість часів Ки-
ївської Русі. Доводиться відшукувати й перечитувати величезну кількість різних публікацій, які розкидані в найрізнома-
нітніших збірниках і дореволюційного часу, і нашої доби» [14, с. 111]. З-поміж вищезазначених джерел найуживанішими 
в романі Р. Іванченко «Гнів Перуна» є фразеологічні одиниці та паремії (прислів’я і приказки), у яких українська нація 
протягом віків відобразила своє особливе ставлення до суспільно-політичних, культурно-історичних, морально-етичних 
та естетичних явищ людського буття.

Потрібно зазначити, що на сьогодні в українському мовознавстві немає монографічних праць, присвячених аналізові 
мови творів відомої української письменниці Раїси Іванченко, а саме функціонуванню кодифікованих стійких сполучень 
слів на сторінках художніх творів прозаїка, що й зумовило актуальність дослідження. Однак деякі особливості в контексті 
аналізу історичної прози письменниці з літературознавчого погляду висвітлено в наукових дослідженнях М. Ільницького 
[7], М. Наєнка [8], В. Чумака [16] та науковому системному дослідженні В. Ніколаєнко [10].
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Мета нашої розвідки – дослідити особливості функціонування традиційних фразеологічних одиниць, організованих 
за моделлю підрядних та сурядних словосполучень, в історичному романі Р. Іванченко «Гнів Перуна».

Проблема систематизації фразеологічного матеріалу, його класифікації привертає пильну увагу мовознавців. У су-
часних структурно-семантичних дослідженнях важливого значення набуває думка про те, що «семантичні проблеми ви-
никають не тільки на словесному рівні, а й на більш низькому рівні – рівні зв’язаних морфем (суфіксів, префіксів, коренів 
тощо) і на більш високих рівнях – рівні словосполучень та їх комбінацій» [6, с. 181]. Складність систематизації фразеоло-
гізмів, з огляду на їхню структуру, пояснюють «дифузністю фразеологічного значення, різноструктурністю, семантичною 
редукцією компонентів, що впливає на вибір основи для їхньої класифікації» [15, с. 129].

Серед структурно-граматичних типів фразеологічних одиниць називають різні семантико-граматичні групи: фразе-
ологізми, організовані за моделлю сурядних і підрядних словосполучень [1; 2; 12; 15]; фразеологізми, що являють спо-
лучення повнозначного і службового слова [1; 3; 4; 12; 15]; фразеологічні одиниці, організовані за моделлю речення [1; 2; 
12]. Так, наприклад, Л. Скрипник, аналізуючи фразеологічні одиниці, виокремлює два «граматико-структурних класи»: 
1) фразеологізми, організовані за моделлю словосполучення, семантико-структурною особливістю яких є співвіднесення 
з окремим словом і функціонування у ролі члена речення і 2) фразеологічні одиниці (фрази), організовані як прості або 
складні речення [12, с. 23], окремо подано фразеологізми, що являють собою поєднання службового слова з повнозначним 
[12, с. 80]. В. Ужченко та Л. Авксентьєв, взявши за основу принцип співвіднесення семантики фразеологічних одиниць зі 
значенням того чи того слова, називають такі семантико-граматичні розряди фразеологічних одиниць: іменні, дієслівні, 
прислівникові [15, с. 35], а серед структурних моделей – «фразеологічні одиниці, модель яких співвідноситься зі слово-
сполученням, і фразеологізми, організовані за моделями речення» [15, с. 35].

Фразеологічні звороти мови, що співвідносні зі словосполученнями, називають фраземами [1; 2; 12; 15]. Умовно фра-
земи можна об’єднати в такі основні семантико-граматичні групи: іменникові (субстантивні), прикметникові (ад’єктивні), 
дієслівні (вербальні), прислівникові (адвербіальні), вигукові (інтер’єктивні). Осібне місце посідають фразеологічні оди-
ниці, що являють собою поєднання повнозначного слова зі службовим. До фразеологічних одиниць, що мають структуру 
підрядних словосполучень, належать семантично неподільні стійкі звороти мови, у яких виокремлюють граматично неза-
лежне, головне слово й залежні від нього компоненти. Хоч стрижневе слово таких фразем може бути виражене будь-якою 
повнозначною частиною мови, в історичному романі Р. Іванченко найбільш численними й різноманітними за структурою 
представлені ті, що об’єднуються навколо іменника та дієслова (іменникові та дієслівні фразеологічні одиниці) і мають 
традиційне значення.

Іменникові фразеологізми (субстантивні). Вони мають здебільшого стійку сполуку іменника з такими частинами 
мови: а) «іменник + прикметник», де головним виступає іменник, а залежним прикметник, що узгоджується в роді, числі 
та відмінку: гніздо осине – «місце зосередження, притулок антигромадських або аморальних, злочинних елементів» [13, 
с. 150]: Розігнати б їхнє гніздо осине в тих печерах [Гнів Перуна І, с. 106]; білий (Божий) світ – «життя у всіх його 
формах і виявах» [13, с. 632]: Кара від князів і мужів княжих за татьбу й пожоги; кара за відступництво від старих богів 
і за сумніви в нових.. хто поможе бідакові на білому світі? [Гнів Перуна І, с. 23]; темне діло – «щось незрозуміле, надто 
заплутане [13, с. 205]: Темне діло, Яню. Чомусь отець Іоанн хоще Всеволода [Гнів Перуна І, с. 48]; б) «іменник + іменник 
у формі будь-якого непрямого відмінка»: царство боже – «рай» [13, с. 755]: А тільки, князю, довго не приходить до нас 
те царство боже! – раптом зухвало сказав Гордята… [Гнів Перуна ІІ, с. 144].

Субстантивні фразеологічні одиниці об’єднує наявність у їхньому змісті категорійного значення іменниковості, що вира-
жається через сукупність узагальнених значень: значення особи, неособи, власне предмета й абстрактного значення в поєд-
нанні із граматичними значеннями роду, числа та відмінка [12, с. 128]. У складі речення субстантивні фраземи пов’язуються 
зі словами через парадигматичні форми. З наведених вище ілюстрацій видно, що фразеологізми-словосполучення, які мають 
змінну форму, можуть бути в синтаксичних функціях іменника – підмета, додатка, частини складеного присудка.

Дієслівні (вербальні) фразеологічні одиниці. Вербальні фразеологізми, організовані за моделлю підрядних слово-
сполучень, – це одиниці, стрижневим компонентом яких є дієслово, що й зумовлює семантичну та синтаксичну функції в 
реченні. Найпродуктивнішою серед лексико-граматичних конструкцій дієслівних фразеологічних одиниць в історичному 
романі Раїси Іванченко «Гнів Перуна» є конструкція на зразок «дієслово + іменник з прийменником або без нього»: а) 
«дієслово + іменник у Зн. відм.»: бити поклони – «молитися» [13, с. 29]: У малій дерев’яній церквиці Успенія богородиці, 
яку поставив іще перший чернець печерський Анатолій з братією, уже несамовито бив поклони отець Феодосій [Гнів 
Перуна І, с. 35]; голову [свою] прихилити – «знайти якийсь притулок, пристановище; влаштуватися десь» [13, с. 568]: 
Збіглий печерський чорноризець, що приплентався до Роста найостаннішим, отой Єремія та Наслав не знали, де при-
хилити голову [Гнів Перуна І, с. 34]; б) «дієслово + іменник в О. відм.»: махнути рукою – «перестати займатися ким-, 
чим-небудь, турбуватися про когось, чогось [13, с. 382]: Але скоро відчули її незлобливість, доброту й махнули рукою 
[Гнів Перуна І, с. 41]; обходити стороною – «залишати кого-, що-небудь поза увагою; не зачіпати когось, чогось» [13, с. 
458]: Кияни, бійтеся чорних мужів! Обходьте їх стороною! [Гнів Перуна І, с. 45]; в) «дієслово + прийменник + іменник у 
Р. відм.»: прибирати до [своїх] рук – «захоплювати, забирати щось, заволодівати чим-небудь» [13, с. 556]: Нелегкою була 
місія грецьких митрополитів на Русі – навертати передусім князів до візантійських законів та прибирати руську церкву 
до рук візантійських патріархів [Гнів Перуна І, с. 47]; виривати з рота – «силоміць забирати, віднімати що-небудь у ко-
гось» [13, с. 69]: Інакше все те достанеться Путяті. Той загребущий! З рота вирве!.. [Гнів Перуна І, с. 60]; г) «дієслово + 
прийменник + іменник у Зн. відм.»: брати в руки – «підкоряти кого-небудь своїй волі; керувати кимсь // Утихомирювати, 
приборкувати кого-небудь» [13, с. 39]: Авжеж, недарма брати помирились між собою, умислили взяти князя в свої руки 
[Гнів Перуна ІІ, с. 26]; дивитися в очі – «запобігати перед ким-небудь, намагатися догодити комусь» [13, с. 196–197]: 
Єпископ Беренський приязно осміхається. Ясним настороженим поглядом дивиться в очі Ізяслава [Гнів Перуна І, с. 75]. 
У реченні такі фразеологізми виконують переважно функцію присудка. Стрижневий компонент дієслівних фразеологіч-
них одиниць зазвичай є змінним. Залежно від характеру висловлення в контексті дієслово-компонент реалізує в реченні 
різні форми особи, числа, часу, виду.

Поширеною є також група фразеологічних одиниць, коли від стрижневого дієслова залежними бувають два, зрідка 
три компоненти: переминався з ноги на ногу – «тупцюючи, виявляти свою ніяковість, нерішучість, збентеження, розгу-
бленість і т. ін.» [13, с. 496]: Побіч нього переминався з ноги на ногу митрополит Іоанн… [Гнів Перуна І, с. 46]; Гордята 
переминався з ноги на ногу під уважним, здивованим поглядом Василька [Гнів Перуна ІІ, с. 131]; носити (міряти) воду 
решетом – «даремно, безрезультатно робити щось, марно витрачати час на що-небудь» [13, с. 440]: Всі роки ніби воду у 
решеті носив – щось робив, кудись біг, а для себе – анічогісінько не лишилося [Гнів Перуна І, с. 118].



153Серія «Філологічна». Випуск 64

Дієслівні фразеологічні одиниці, що мають виразне емоційно-оцінне забарвлення, письменниця вживає для позначен-
ня різноманітних дій, пов’язаних здебільшого зі взаєминами людей, а також для позначення психічного стану осіб, яких 
вони стосуються. 

Прислівникові фраземи (адвербіальні). Лексико-граматичне значення таких фразеологічних одиниць за своїми 
функціонуваннями співвідноситься з прислівниками, компоненти таких фразем рівноправні. У мовознавчій літературі 
прислівникові фразеологічні конструкції називають прислівниковими утвореннями з поєднання різних відмінкових форм 
того чи того іменника або стійкими лексично неподільними прислівниковими утвореннями [1, с. 103]. До адвербіальних 
належать фразеологічні одиниці кількісно-обставинної або якісно-обставинної семантики, що характеризуються повною 
відсутністю морфологічних парадигм і виконують у реченні функції обставини. Серед прислівникових фразеологічних 
одиниць, представлених на сторінках історичного роману «Гнів Перуна», виокремлюємо такі основні структурні типи: а) 
«іменник + прийменник + іменник»: слід у слід – «робити що-небудь так, як хтось інший» [13, с. 665]: Йшли рядочком – 
слід у слід, потім розвернулись півколом [Гнів Перуна І, с. 63]; вдень і вночі – «завжди, постійно» [13, с. 55]: Жони, старці, 
отроки, діти зі сліпою покорою чекали слова від того, хто вдень і вночі говорив із богами і знав їхню волю [Гнів Перуна 
І, с. 23]; б) «прийменник + займенник + іменник»: з усіх кінців – «звідусіль» [13, с. 296]: З усіх кінців почулися гуки, бойові 
заклики [Гнів Перуна І, с. 200]; у ту ж мить – «відразу ж, зараз же; одночасно з чимсь» [13, с. 390]: І в цю мить угледів, 
як з нагір’я в широку долину, де билися його вої, летіли комонники з піднятими мечами, з гиком і свистом [Гнів Перуна ІІ, 
с. 5]. Адвербіальні фразеологічні одиниці репрезентують міру та ступінь вияву ознаки, часові та просторові відношення, 
морально-психологічний стан особи.

Фразеологічні одиниці, організовані за моделлю сурядних словосполучень, в історичному романі Р. Іванченко «Гнів 
Перуна» представлені як семантично й синтаксично неподільні поєднання слів. Характерною ознакою цих структур є 
те, що компоненти, які з’єднуються сурядними сполучниками, виступають або як синонімічні, або як антонімічні [15, с. 
107]. За семантичними й синтаксичними функціями фраземи, що мають форму сурядних словосполучень, співвідносять зі 
словами, що зумовлює виокремлення таких типів: а) субстантивні одиниці, компонентами яких можуть бути іменники, 
прикметники, займенники. В аналізованому романі найпродуктивнішими є такі структурно-граматичні типи: «іменник + 
іменник» та «прикметник + прикметник»; у реченнях вони функціонують як додатки та присудки: [і] холод і [та] голод – 
«важкі життєві умови з великими матеріальними нестатками [13, с. 751]: Бо коли розгнівиш, не спинити його мстиву руку, 
яка вознесе меч над головами тих, хто сидить зимою в теплі, у світлій хоромині й забув про убогих й упосліджених долею, 
що гибіють при скіпках, скорчившись від голоду й холоду, витираючи очі від їдучого диму сирих дров… [Гнів Перуна ІІ, с. 
93]; вогнем і мечем – «нещадно; з великою жорстокістю» [13, с. 119]: Через те ладен був віддавати огню і мечу – і землю, 
й народ свій, близьких і дальніх родаків, і лестивих своїх думців, коли підозрював у них невдоволення чи тінь змови [Гнів 
Перуна ІІ, с. 126]; старі й малі – «усі люди незалежно від віку; діти й дорослі; всі» [13, с. 366]: За нею ішли старі й малі 
[Гнів Перуна І, с. 16]; «займенник + займенник»: сам по собі – «незалежно від чиєїсь волі; мимовільно» [13, с. 629]: Довго 
силкувався подолати його в собі, та нарешті голод сам по собі щез [Гнів Перуна І, с. 160];

б) прислівникові фразеологізми становлять найчисельнішу групу фразем сурядного типу. Компонентами таких оди-
ниць можуть бути прислівники, іменники, а в реченні вони виконують функцію обставини: від зорі до зорі – «з раннього 
ранку до пізнього вечора; цілий день» [13, с. 271]: Тяжка праця від зорі до зорі – на землі, коло худоби, на лісових роздер-
тях… [Гнів Перуна І, с. 18]; із кутка в куток – «усюди, скрізь» [13, с. 321]: Із кутка в куток Василькова перекочувалися 
високі голоси захмелілих баб, що знущались над Нерадцевою неславою [Гнів Перуна І, с. 161].

До особливого типу фразеологічних одиниць належать стійкі сполучення слів, що мають цілісне значення, а за скла-
дом компонентів є поєднанням одного повнозначного слова зі службовим. Багато мовознавців [1; 4; 12] визнають такі по-
єднання слів фразеологічними одиницями, оскільки вони мають ознаки, властиві фразеологізмам: відтворюваність, стій-
кість, семантичну цілісність, нарізнооформленість, еквівалентність слову, відносну постійність компонентного складу, 
метафоричність. Найчисельнішу групу становлять такі фразеологізми, повнозначне слово яких поєднується з прийменни-
ками: на, в, за, до: за душею – «у собі» [13, с. 230]: Здавалося, що їх пильний і спокійний погляд нанизував на вістря думки 
все, що грішний чоловік жадав заховати за душею [Гнів Перуна І, с. 26]; по правді – «дотримуючись справедливості, не 
відступаючи від істини; дійсно, справді» [13, с. 554]: Іди, жоно, додому. Все буде добре. Накажу йому по правді з тобою 
вчинити. Кажеш – жона йому? [Гнів Перуна І, с. 169]; по серцю – «кому-небудь хтось або щось подобається, підходить» 
[13, с. 643]: На тоє ігрища і робляться, аби побачитись і домовитись. Хе-хе! Каб по серцю і по добрій волі!.. Хе-хе… [Гнів 
Перуна ІІ, с. 21].

Таким чином, багатоаспектний характер структурно-граматичних типів фразем зумовлює широкі можливості викорис-
тання фразеологічних одиниць в історичній романістиці Р. Іванченко. Ілюстративний матеріал доводить, що серед узуальних 
фразеологічних одиниць, організованих за моделлю словосполучення, найбільшою виявилася група дієслівних (вербальних) 
та прислівникових (адвербіальних) фразеологізмів, а найменшою іменникових (субстантивних) фразеологічних одиниць. 
Фразеологізми, виступаючи як своєрідний стильовий засіб, можуть нести в собі позитивний чи негативний заряд емоцій, 
виражати ставлення до зображуваних подій, надавати певних особливих рис героям історичного роману «Гнів Перуна».
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ТЕХНІКА КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ 
І ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ

У статті докладно викладаються позиції основоположників ідеї колажу та колажування – німецьких мето-
дистів Б.-Д. Мюллера і М. Зікманна (80 – 90-ті рр. XX ст.). Доводиться, що в колажі можуть відображатися і 
зіставлятися різні культури, сходитися і співіснувати різні тексти – вербальні і невербальні. Дається визначення 
колажу як інформаційного продукту та підґрунтя розвитку творчості учнів. Наводяться конкретні приклади уроків 
англійської та німецької мов, що демонструють практичну реалізацію прийому колажування. 

Ключові слова: колаж, «діалог культур», творчість, особистість, асоціограма.

ТЕХНИКА КОЛЛАЖИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ И НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫ-
КАМ И ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

В статье излагаются позиции основоположников идеи коллажа и коллажирования – немецких методистов Б.-Д. 
Мюллера и М. Зикманна (80 – 90-тые гг. XX в.). Доказывается, что в коллаже могут отображаться и сопоставлять-
ся разные культуры, сходиться и сосуществовать разные тексты – вербальные и невербальные. Дается определение 
коллажа как информационного продукта и предпосылки развития творчества учеников. На конкретных примерах 
уроков английского и немецкого языков демонстрируется практическая реализация приема коллажирования.

Ключевые слова: коллаж, «диалог культур», творчество школьников, личность, ассоциограмма.

COLLAGE TECHNIQUE AS THE TOOL FOR TEACHING ENGLISH AND GERMAN AND FORMATION OF 
CREATIVITY AT SCHOOL STAGE

The article outlines in detail the position of the founders of the idea of collage and collaging – German methodists B.-D. 
Muller and M. Zikmann (80 – 90 s., XX c.). It is shown that different cultures displayed and matched in the collage come 
together and coexist in various texts – both verbal and nonverbal. It defi nes the collage as background information product 
and a method of creativity development at school stage. 

We aim to prove that through implementing collaging method into the lessons of foreign languages a real possibility of 
mastering and operating with different notions is created, that through this method young students are facilitated for mas-
tering the ability to formulate different concepts – both the concrete and the abstract ones; collaging promotes search for 
productive linguistic solutions. Collage lets a young student to look at everyday ordinary things in a special way, it triggers 
associative thinking, a background for the development of verbal responses and the ability to reason. Collage allows the child 
to draw on their experience and present topics within their subjective vision, their way of thinking; collage is suitable for both 
studying of cultural aspects, and for organizing perception of information, and for creating your own statements.

We reveal the idea of collaging as a way of encoding / decoding of information, the method of penetration into another 
culture, making collage, according a specifi c plan, a student masters decoding techniques for new information by which he 
«builds bridge to another culture».

Collage makes transferring of information about other cultures clear, controlled and managed by teachers, open and 
accessible to students. 

We give specifi c examples of lessons in English and German, demonstrating the practical implementation of collaging in 
teaching English and German.

Key words: collage, «dialogue of cultures», creativity, personality, associogram, encoding / decoding of information, 
associative thinking.

Мета роботи: дослідити прийом колажування в навчанні англійській та німецькій мовам, обґрунтувати і виявити 
педагогічний потенціал методу колажу і його художньо-виражальні можливості для творчого розвитку учнів на уроках 
англійської та німецької мов, проілюструвати теоретичні засади на практиці.

Об’єктом дослідження виступає роль техніки колажування під час навчання учнів, формування їх творчого потенціалу.
Предмет дослідження є поліаспектне явище «колаж». 
Завдання дослідження:
– дослідити та обґрунтувати доцільність використання прийому колажування в навчально-освітньому процесі;
– виявити шляхи підвищення ефективності та результативності навчального процесу з використанням методу колажу 

на уроках англійської та німецької мов;
– на основі отриманих даних розробити завдання для уроків із застосуванням даної методики кола жування.
Розвиток української держави зумовлює необхідність виховання нового типу особистості з високим рівнем духовності 

і культури, спроможної самостійно приймати нестандартні рішення, здійснювати вільний вибір, творчо мислити, гнучко 
реагувати на зміни обставин і самій їх творити [1, с. 41–42]. 

Відомо, що одним із головних напрямів гуманізації процесу навчання є перетворення взаємодії суб’єктів навчального 
процесу в засіб формування, розвитку і саморозвитку особистостей. В. Сухомлинський підкреслював, що особистість 
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дитини – більше результат саморозвитку, ніж регульованого розвитку, що психологічним механізмом сприяння цьому 
саморозвитку є психічний стан злиття впливу дорослого і самоактивності дитини з переважанням останньої [1, с. 42].

Доцільно звернути увагу на те, що у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні закладено підхід до особистості 
як до суб’єкта власної діяльності. Дитина розглядається як цінність [4, с. 255]. У документі ЮНЕСКО «Виховання у Дусі 
Миру», в національній доктрині розвитку освіти в Україні, законах «Про освіту», «Про дошкільну освіту» наголошується, 
що домінуючою метою освіти є розвиток таланту дитини і формування творчої особистості. 

Проблема творчої обдарованості знайшла своє відображення в дослідженнях як вітчизняних вчених (А. Г. Асмолова, 
А. В. Брушлінський, З. Ю. Калмикова, Б. М. Кедрова, A. М. Матюшкіна та ін.), так і зарубіжних (Е. Де Боно, Ф. Баррона, 
Дж. Гауема, Р. Стернберга, Д. Льюса та ін.), зокрема філософського, психологічного та педагогічного аспектів [5, с. 182].

Навчання в умовах полікультурного суспільства дало новий поштовх розвитку творчих здібностей учнів через вивчен-
ня культури інших народів. Це дає можливість учням не тільки глибше зрозуміти та усвідомити свою рідну українську 
культуру, але й творчо підійти до вивчення іноземних. Оскільки сьогодні діалог культур є життєво важливим фактором, 
то актуальними завданнями сучасного навчання англійської та німецької мов є розвиток індивідуальності учня, кола його 
пізнання, адекватного сприйняття чужих та своєї рідної культур; розвиток інтелектуальних здібностей людини; станов-
лення духовності, моральності, високих моральних якостей. 

У зв’язку з цим виникає питання, як зробити так, щоб діалог був дійсно продуктивним? Один із шляхів – моделювання 
культурного простору і надання учням дидактичних можливостей тривалого і активного перебування в ньому за допо-
могою полімодальних наочних засобів [7, с. 92]. Однією з ефективних форм навчання є прийом колажування, він дозволяє 
ознайомити учнів з будь-яким тематичним матеріалом. 

Перше визначення колажу як методичного засобу належать німецькому методисту Б.-Д. Мюллеру (1983). Він трактує 
колаж як «усвідомлену побудову соціального значення, яка протікає аналогічно процесу оволодіння поняттям при неке-
рованому засвоєнні мови з використанням різної, актуальної інформації». 

Безсумнівною заслугою Б.-Д. Мюллера є те, що він довів наступне: 
– при використанні колажу на уроках іноземних мов в учня з’являється реальна можливість оволодіння поняттями, 

оперування різного роду поняттями, оволодіння умінням формулювати різні поняття – і конкретні, і абстрактні; 
– при використанні колажу учнем здійснюється самостійний пошук продуктивних лінгвістичних рішень; 
– в самому колажі, якщо його створення здійснюється цілеспрямовано, можуть бути відображені якісь концептуальні 

позиції іншого менталітету: конкретні поняття, які мають свою культурну специфіку в кожній країні (машина, квартира, 
квіти і т.д.); 

– абстрактні поняття та їх трактування представником іншої культури (свобода, любов, ввічливість і т.д.); 
– дії (розповідати, вітати, подорожувати, танцювати і т.д.); 
– громадські інститути конкретної країни (школа, вуз, і т.д.);
– колаж – це спосіб кодування / декодування іншої інформації, спосіб проникнення в іншу культуру: складаючи за 

певним планом колаж, дитина опановує прийоми декодування іншої інформації, за допомогою якої «вибудовується міст 
в іншу культуру»;

– колаж робить процес передачі інформації про іншу культуру наочним, контрольованим і керованим з боку вчителя, 
відкритим і доступним для учнів.

Розробляючи ідеї Б.-Д. Мюллера, його співвітчизник М. Зікманн (1989) вказував на те, що колаж – «це не тільки спе-
ціальна техніка, а й прийом зміни встановлених значень (стереотипів) в процесі їх суб’єктивного комбінування учнями 
в рамках теми. Виникаючі при цьому дії стосуються як використовуваних об’єктів і матеріалів, так і їх розташування». 
М. Зікманн визначав колаж як засіб зорової та мовної наочності (visuelles und sprachliches Gestaltungsmittel), маючи на ува-
зі вербальну і невербальну наочність. У роботах М. Зікманна найбільш цінним є те, що він вказав на можливості колажу з 
точки зору психології засвоєння матеріалу:

– в колажі учні знаходять відповідну форму для представлення свого власного Я, їх суперечливої, рухомої картини 
світу;

– колаж дозволяє дивитися на повсякденні звичні речі по-особливому, при цьому у дитини включає асоціативне мис-
лення, що є передумовою для розвитку вербальних реакцій і розвитку вміння аргументувати;

– колаж дозволяє дитині здійснити опору на свій життєвий досвід і в рамках теми уявити своє суб’єктивне бачення 
проблеми, свій спосіб мислення;

– колаж підходить як для вивчення культурних аспектів, так і для організації сприйняття інформації і створення влас-
них висловлювань.

Таким чином, заслугою М. Зікманна було те, що він першим зрозумів, що колаж – феномен поліаспектний, його аспек-
ти: лінгвістичний (вербальний / невербальний); мовний; культурний; психологічний; соціо-процесуальний; змістовний; 
індивідуальний [7, с. 93].

На думку О. В. Мальцевої, колаж – це універсальний засіб методико-педагогічного, освітнього впливу на учнів, ха-
рактерними ознаками якого є оригінальність форми і змісту. За формою колаж нагадує плакат або стінгазету. У центрі 
знаходиться ключове поняття-ядро, а навколо нього розташовуються поняття-супутники, які створюють його оточення. 
За змістом колаж характеризується інформативністю і наочністю – велика кількість картинок, зображень, коротка різно-
планова текстова інформація, наявність схем, діаграм, зв’язків [6].

А. К. Векслер пояснює поняття «колаж» як самостійний художній твір, який характеризується специфічними вираз-
ними властивостями, а процес його створення – багатьма художньо розвиваючими, освітніми та виховними функціями, 
особливо в роботі з дітьми, школярами, студентами [3, с. 3].

М. Б. Аюшина в своїй роботі називає колаж наочним допоміжним засобом навчання, методичним прийомом, який 
передбачає послідовне нарощування лексичного фону будь-якого ключового поняття і створює таким чином візуально-
смисловий схематичний образ розглянутого поняття [2, с. 19]. Прийняте в мистецтвознавстві визначення – колаж – по-
єднання різних матеріалів (папір, текстиль, дерево, метал, скло і т.д.), які гармонійно доповнюють один одного; розташо-
вуючись не тільки в площині, а й в об’ємі, утворюють композиційну єдність, що виражає образну ідею художнього твору 
[3, с. 3].

Отже, як ми можемо побачити, колаж являє собою наочний допоміжний засіб навчання, методичний прийом, який 
передбачає послідовне нарощування лексичного фону будь-якого ключового поняття [6]. Використання техніки колажу 
як засобу навчання кардинально розширює можливості вчителя у виборі матеріалів і форм навчальної діяльності, робить 
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уроки яскравими і цікавими, інформаційно й емоційно насиченими. Безсумнівним плюсом в такій роботі є та умова, що 
кожен учень, навіть найслабший і менш активний в психологічному плані, має можливість проявити активність і само-
стійність, власну фантазію і творчість. Такий вид роботи має велику загальноосвітню цінність, оскільки спрямований на 
формування у школярів соціальної компетенції, тобто здатності самостійно діяти, вибираючи стратегію своєї роботи, на 
розвиток почуття відповідальності за кінцевий результат, уміння публічно виступати і аргументовано проводити презен-
тацію кінцевого результату. 

Прийом колажування має значне практичне значення і найчастіше застосовується на етапах діагностики засвоєння 
теми і рефлексії. Колаж можна використовувати для розуміння того, що нового для себе дізналися діти протягом уроку, 
так і для визначення емоційного стану учнів наприкінці уроку [6]. Унікальність колажу як дидактичної одиниці обумов-
лена тим, що в ньому втілилася зміна перцептивних особливостей (таких як порушення послідовності, миттєвість сприй-
няття); відобразилися відкриття в галузі психології, фізіології; сформувалася культура нового типу. 

Важливим також є й те, що необмежені продуктивні можливості колажу і специфіка його всебічного впливу на осо-
бистість доводять, що він виступає одним з чинників практичної реалізації теорії «діалогу культур» [7, с. 92].

У техніці колажування можна виділити ряд переваг: залучення двох типів сприйняття інформації: кінестетичного та 
візуального; комбінування звукового, образотворчого, схематичного, а також текстового ряду інформації; підвищення 
пізнавальної активності учнів, створення позитивної мотивації; розвиток творчих здібностей; можливість активного об-
говорення проблеми в групах [2, с. 20].

Колаж як культурний текст може виконувати наступні функції: репрезентативну – адекватно, чи не спотворено пред-
ставляє ментальний простір народу, його типові риси, базові національні цінності; ретранслятивну – передає інформацію 
про культуру – рідну чи іноземну, закодовану в вербальних і невербальних мовах; регулятивну – служить базою для 
розвитку духовно-моральних, розумових і громадянських якостей особистості; надає орієнтири діяльності і поведінки; 
виступає основою духовної свободи, розвитку творчих сил і здібностей учнів; включає учня в діяльність по декодуванню 
міжкультурної інформації, тим самим створює умови для діалогу, для руйнування стереотипів, зняття бар’єрів; естетичну 
– створює різні за силою впливу образні сенси, має також різний зміст і знаково-символьне оформлення; впливає на по-
ведінку учня за допомогою апеляції до емоційної сфери і психіки, і через неї до свідомості [7, с. 95].

Колажування реалізується за допомогою створення візуальної моделі, яка включає в себе певні етапи:
I. Підготовчий: визначення мети моделювання; визначення сценарію повного циклу моделювання; вибір інформацій-

ного середовища, в якому буде реалізовано візуальне моделювання; підготовка списку статичних візуальних моделей; 
визначення колірних і тональних відносин.

II. Основний: завдання палітри і системи візуальної передачі; завдання параметрів уявлення ракурсів і масштабів; ви-
готовлення шаблону; робота над ескізом.

III. Завершальний: доопрацювання композиції у відповідності з початковим або видозміненим задумом; оцінка і пре-
зентація мистецького продукту (оформлення, експонування) [6].

Наведемо приклад уроку, що демонструє практичну реалізацію прийому колажувания на середньому етапі вивчення 
німецької мови (поглиблений рівень) в рамках теми «Deutsch lernen – Deutschland entdecken» («Вивчати німецьку – від-
кривати Німеччину»). Підручник німецької мови «Mosaik» для 9 класу шкіл з поглибленим вивченням німецької мови» 
(автори Н.Д. Гальскова і ін.). 

Перед початком роботи з колажем учитель пропонує учням скласти асоціаграму з метою виявлення уявлень школя-
рів про поняття «нація». Was fällt euch zum Begriff «Nation» auf? (З чим у вас асоціюється слово «Нація» ?). З опорою на 
асоціаграму, кожен учень формулює коротко власне уявлення про «націю». У більш сильних класах учням можна запро-
понувати пояснити значення таких словосполучень, наприклад: «Made in Germany», russische Seele («Зроблено в Німеччи-
ні», російська душа). Асоціограма передбачає змістовні аспекти уроку, налаштовує учнів на пропоновану проблематику, 
орієнтує на формування асоціативних зв’язків, служить також підгрунтям для обговорення типових німецьких якостей 
(див. схему 1).

 

Natiоn 
Нація 

Volk 
Народ 

Nationalhelden 
Національні герої 

Welche stereotypen Meinungen gibt es über die Deutschen? 
Які існують стереотипи про представників німецької нації?

Схема 1

Учні обмінюються думками щодо зовнішнього вигляду і рис характеру, які приписують представникам німецької 
нації, використовуючи мовні засоби, і активізуючи наступного мовця словами: Und du? Was kannst du über die Deutschen 
sagen? (А ти? Що ти можеш сказати про жителів Німеччини?). Завдання виконується по ланцюжку.

A: Viele halten die Deutsche für …/ Die Deutschen gelten als …/ Sie kümmern sich um …/ Von … sagt man, dass sie …/ Aber 
ich meine/ glaube/ fi nde…

B: Unsicher, ruhig, freundlich, sparsam, gesellig, traditionsbewusst, höfl ich, verschlossen, tätig, arbeitsam, geschäftig, kreativ, 
zuverlässig, gleichgültig u.a.

Далі, використовуючи в якості опори питання, учні висловлюються про те, хто зображений на колажі «Характерне 
для Німеччини», як він виглядає, який одяг носять німці, що в ньому типово німецького. Даний колаж учні отримують в 
готовому вигляді, його підбирає або створює вчитель і адресує всьому класу (див. Рис. 1). Wen seht ihr auf der Collage? Wie 
sieht er aus? Was hat er an? Ist er typisch deutsch? 

Вибудований асоціативний ряд дає можливість оцінити представника німецької нації, сприяє розвитку уяви, творчому 
продуктивному мисленню, прогностичним здібностям [7, с. 95 – 96].

Тепер для порівняння розглянемо урок англійської мови. Наприклад, на дошці зображений блок-колаж, блок-
асоціограма (будь-який інший колаж). Вчитель пропонує виконати наступні комунікативні завдання (див. Рис. 2).
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Рис. 1 Рис. 2

• A new school uniform is being worked out in Ukraine. School children’s opinion is wanted. Describe a school uniform you 
would like to wear, explain why.

• Look at the collage and say what kind of school uniform appeals to you. Say why. Say which uniform children of your country have.
• Comment on the issue which school attributes are typical to Ukrainian learners. Use the collage below.
• Study the collage and draw the parallel between а school uniform in different countries. Say whether you have the same 

pattern in Ukraine.
Ефективність запропонованої методики була перевірена експериментально у школі. Показник покращення загальних ре-

зультатів та формування творчих здібностей учнів експериментальної групи за всіма параметрами збільшився на 45 % [8, с. 157].
Висновки. Сучасний світ стрімкого соціально-економічного розвитку і перетворення диктує необхідність формуван-

ня творчо активної особистості із здатністю ефективно і нестандартно вирішувати нові життєві проблеми. Якщо ці якості 
не розвивати в дошкільному та шкільному періоді, то в подальшому наступає швидке зниження активності цієї функції, 
а значить, збіднюється особистість, знижуються можливості творчого мислення, гасне інтерес до мистецтва, до творчої 
діяльності. Розвиток творчого потенціалу з раннього дитинства не тільки удосконалює пізнавальні процеси і здібності до 
творчості, але і формує особистість дитини. 

Застосування техніки колажування позитивно впливає на навчальний процес школярів. У дітей з’являється впевне-
ність у тому, про що вони говорять, інтерес до своєї роботи і роботи однокласників, їх мова стає вільнішою, завдяки ко-
лажу і критеріям, за якими вони презентують свої роботи, збільшується кількість фраз у мові. Тому завдяки такій техніці 
можна очікувати збільшення запасу слів (вокабуляра). Учні розвивають і монологічне мовлення, і творчі здібності, що є 
важливим фактором викладання іноземних мов. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЖЕНСКОЙ СУБЪЕКТИВНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ПОЭЗИИ

Актуальным вопросом в современной женской поэзии является субъективное исследование природы женщи-
ны, которая рассматривается через соотношение с «другим полом» (мужчинами). Понятие «женская субъектив-
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ность» затрагивает вопросы не только психологических характеристик личности, но делает акцент на физиоло-
гических свойствах женщины. Современные белорусские поэтессы (В. Кустова, Е. Гинько, Т. Сивец, О. Гапеева, О. 
Спринчан) в лирических текстах презентуют различные подходы к выявлению мироощущения женщины, характера 
лирических переживаний, определенных художественных образов, типов, конструктов «женского». 

На уровне интерпретации культурных стереотипов, что рассматриваются в современных поэтических тек-
стах авторов-женщин, определение художественных особенностей реализации женской субъективности является 
актуальным, что и объясняет новизну работы.

Ключевые слова: женская поэзия, женская субъективность, телесность, женское сознание, интуиция, феномен 
желания, любовный дискурс, намодическая субъективность, интерсубъективный тип женского желания.

 
ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОЧОЇ СУБ’ЄКТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ БІЛОРУСЬКОЇ ЖІ-

НОЧОЇ ПОЕЗІЇ
Актуальним питанням в сучасній жіночій поезії є суб’єктивне дослідження природи жінки, яка розглядається 

через співвідношення з представниками чоловічої статі. Головною особливістю прояву і позначення жіночого по-
чатку є фемінінність.

Поняття «жіноча суб’єктивність» торкається питань не тільки психологічних характеристик особистості, 
але робить акцент на фізіологічні властивості жінки. Сучасні білоруські поетеси (О. Гапієва, А. Гінько, В. Кустова, 
Т. Сівець, О. Спринчан) в ліричних текстах презентують різноманітні підходи до виявлення світовідчуття жінки, 
характеру ліричних переживань, певних художніх образів, типів, конструктів «жіночого». 

На рівні інтерпретації культурних стереотипів, що розглядаються у сучасних поетичних текстах авторів-жінок, 
визначення художніх особливостей реалізації жіночої суб’єктивності є актуальним, що і пояснює новизну роботи.

Ключові слова: жіноча поезія, жіноча суб’єктивність, тілесність, жіноча свідомість, інтуїція, феномен ба-
жання, любовний дискурс, намодіческая суб’єктивність, інтерсуб’ектівний тип жіночого бажання.

THE ART OF THE IMPLEMENTATION OF WOMEN’S SUBJECTIVITY IN CONTEMPORARY BELARUSIAN 
WOMEN’S POETRY

An urgent question of contemporary feminine poetry is subjective research of feminine nature, which is viewed through 
the connection with the opposite sex (males). The notion of «feminine subjectivity» deals not only with psychological char-
acteristics of the personality, but it also emphasizes physiological ones. Contemporary Belarusian poetesses (V. Kustova, E. 
Ginko, O. Gapeyeva, T. Sivietc, O. Sprinchan) represent a number of various approaches in revealing women’s view of the 
world, the kind of lyrical anxiety, particular artistic images and the construct of the «feminine». During the analysis of this 
conceptual peculiarity not only do we pay attention to the specifi c character of the woman in the male world, but we also note 
the output and argumentation of the corresponding approaches to disclosure of the contents of the literary work. 

In the research of feminine subjectivity realization in lyrics several theoretical aspects of «corporal conception» M. 
Foucault, J. Lacan’s and Z. Freud’s psychoanalysis and the conception of «feminine formation» by R. Braidotti, as well as 
inter-subjective concepts such as feminine desire by J. Benjamin.

On the level of interpretation of cultural stereotypes that are viewed in contemporary poetic female texts the defi nition of 
literary peculiarities of feminine subjectivity manifestation is urgent, which explains the novelty of the paper. 

Key words: women’s poetry, female subjectivity, corporeality, female consciousness, intuition, the phenomenon of desire, 
love the discourse, nomadic subjectivity, intersubjective type of female desire.

Актуальным вопросом в современных «женских текстах» является субъективное исследование природы женщины, 
которая рассматривается через соотношение с «другим полом» (мужчинами). Надо отметить, что понятие «женская субъ-
ективность» затрагивает вопросы не только психологических характеристик личности, но делает акцент на физиологи-
ческих свойствах женщины. При анализе данной концептуальной особенности внимание уделяется и специфике бытия 
женщины в мире мужчин, а также выработке и аргументации соответствующих подходов при раскрытии содержания 
литературного текста.

Подобный вопрос исследует и Дж. Батлер [1], а именно, существует ли территория «специфически женского», которая 
может быть рассмотрена как та, что существовала до своего обозначения, и таким образом, предопределяет универсальность 
женщин. Получается, что женщина должна иметь только свои, характерные ей психологические качества и своё собствен-
ное пространство, где она может существовать как самостоятельный субъект, равный по правам и культурно-социальным 
стандартам мужчине. С. Бем [2] предлагает следующую точку зрения насчет полоролевых отношений между субъектами:

– психологическая и половая природа мужчин и женщин полностью отличается;
– мужчины по своей природе представляют доминирующий, или лучший пол;
– различия между мужчинами и женщинами, как и мужское преимущество существуют с рождения, а потому являют-

ся и естественными.
Современные белорусские поэтессы (В. Кустова, Е. Гинько, Т. Сивец, О. Гапеева, О. Спринчан) в лирических текстах 

презентуют различные подходы к выявлению мироощущения женщины, характера лирических переживаний, определен-
ных художественных образов, типов, конструктов «женского».

Свойством «женской природы» является субъективность как категория, маркерами которой выступают бинарные каче-
ства женского мира относительно мужского. Изучение данного понятия нужно проводить относительно физиологических 
и психологических особенностей женщин по сравнению со стереотипными характеристиками противоположного пола.

На уровне соответствующей интерпретации культурных стереотипов, реализуемых в современных поэтических тек-
стах авторов-женщин, ярко выделяются две формы женской субъективности:

– «физиологическая субъективность» – тело выполняет функцию референтной (‘тот, который соотносится с чем-то’) 
знака женской природы;

– «психологически-эмоциональная субъективность» – абсолютными жизненными убеждениями в личностном разви-
тии для женщины являются чувство любви и желание быть любимой. Желание может содержать и различные вариации 
стремления устроить личную жизнь.

В рамках исследований женской субъективности относительно взгляда И. Жеребкиной [5] популярна «телесная кон-
цепция» М. Фуко, которая в какой-то степени отличается от традиционных взглядов исследователей феминизма. Тело, 
по терминологии автора, обозначается как аффективный уровень функционирования субъективности. М. Фуко выделил 
модель маргинальной субъективности, которая имеет соответствующую специфику:

– телесный дискурс, под которым философ подразумевал феномен видения, – эффект чувственного восприятия текста 
у читателя;
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– дискурс признания как дискурс вины, воплощением которой является женщина;
– телесной нормализацией субъективности является власть. В рамках своего исследования философ доказал, что ген-

дерные маркировки субъективности не являются неизменными биологическими маркировками, а социально сконструи-
рованны и производятся соответствующими стратегиями власти. В результате анализа телесных механизмов – это гендер-
ное тело, что подчиняется воле, желанию и адресовано чему-то мысленному (воображаемому);

– женская сексуальность производится и воспроизводится культурой: она есть одновременно цель и инструмент влас-
ти [5].

Теория маргинальной субъективности французского культуролога и философа носит индивидуальный характер с ее 
конкретными критическими вопросами. Но надо отметить, что М. Фуко не исключает понятия тела, желания и сексуаль-
ности в рамках философско-теоретического обсуждения женской индивидуальности.

Бесспорно, в любом контексте первичным признаком проявления и обозначения женской природы является феми-
нинность (телесность). В стихотворении В. Кустовой тело заменяется синонимом плоть: «Слёзы прапальваюць плоць. 
// Шыпяць і шклянеюць у плоці. // Не збудзецца. Не збылося. // Не зможацца. Не маглося. // Слёзы прапальваюць плоць» 
[7, с. 133]. Поэтесса наделяет тело женщины сильной чувствительностью. В состоянии отчаяния и разочарования лириче-
ская героиня подавляет свою боль в теле. Такая физическая внутренняя самоорганизация помогает женщине сдерживать 
характер своих эмоций.

Назначение женщины (девушки), ее физиологические особенности в определенном контексте подчеркивает О. Га-
пеева: «мне не выкінуць жыцьця са слова смерць // як дзяўчыну з цела ўласнага мне ня выкінуць // запяклася на грудзёх 
мая крывя // запяклася ды асыпалася» [3, с. 27]. Такая интерпретация биологического в себя только указывает на статус и 
предназначение женщины. Для лирической героини жизнь не заканчивается со словом «смерть», как и то, что она роди-
лась женщиной.

В следующих строках О. Гапеева связывает тело с психологической потребностью своего существования: «Я бяздом-
ныя рухі цела свайго // я бяздомныя рухі цела свайго напаткаю» [3, с. 39]. Надо отметить, что поэтессы создают такой 
«образ тела», который эмоционально и художественно окрашен концепцией собственного тела. Субъективно-эмоцио-
нальное пространство стихотворений подчинено личным мыслям и чувствам авторов.

В контексте осмысления феномена желания как сопоставительного элемента телесности, сексуальности стоит обра-
титься к концепции Ж. Лакана и З. Фрейда о роли Другого в формировании женской субъективности. Определение данно-
го понятия идентификации женщины в современной женской поэзии относительно фрейдовского и лаканoвского психоа-
нализа происходит по некоторым положениям общей теории:

– структура женской субъективности сводится к структуре желания;
 – настоящим проявлением женского желания является структура аффекта (любви);
– женское желание может возникнуть при условии наличия фигуры Другого. (Только для анализа современной жен-

ской поэзии целесообразно использовать теоретические предложения Ж. Лакана о символическом Другом, а не образ 
авторитетного эдипального отца как у Фрейда) [5].

В теории психоанализа философов роль женщины выполняет пациентка (женщина), а Другого – мужчина / аналитик. 
Данные философские рассуждения по поводу взаимоотношений мужчины и женщины, женской субъективности, которая 
возникает в ситуации женского желания, маркированного как любовь, являются значимыми и при анализе современной 
женской поэзии.

Женское желание (любовь) в стихотворении Е. Гинько воплощено в голосе любимого, что характеризует отличитель-
ное психоэмоциональное состояние женщины:

Я п’ю твой голас, як бальзам, –
Ім поўняцца душы абшары…
Ці ласка Боская, ці чары –
я п’ю твой голас – свой бальзам <…> 

Такі і блізкі і чужы,
такі жадана-недасяжны…
Мне трэба чуць яго!
  …Не важна,
што голас той – нібы з імжы [4, с. 81].
Для ощущения гармонии лирической героине только необходимо слышать голос любимого (Другого). Механизм же-

лания как основной мотивационный принцип объединения субъектов любви полностью подчиняется женскому сознанию, 
а это тоже – один из эффектов проявления женской субъективности.

И. Жеребкина [6] предлагает при исследовании женской субъективности использовать и концепцию Р. Брайдотти 
«становления женщиной». Исследовательница, опираясь на философию французского постструктурализма (Ж. Делеза), 
использует понятие «намодическая субъективность», субъектом которого является «она-я». Смысл подобной женской 
субъективности заключается в том, чтобы от образа «она-я» перейти к позиции «она-другая». Между тем, по Р. Брайдотти, 
«женская субъективность» не является единой сущностью, а представляет множество противоборствующих изменяю-
щихся понятий, куда входят параметры национальной принадлежности, культуры, жизненного стиля, убеждений и др. 
Особенность такого теоретико-философского подхода в том, что переход к другой субъективной структуре происходит 
через транзицию – пространство, которое находится между «я» и «другим». Признание позиции «другого» требует появ-
ление конструкции «она-другая».

Лирической героине в поэзии Т. Сивец присущи горечь и разочарование в любви. В стихотворении поэтессы ситуа-
цией, которая изменяет статус женщины, является одиночество:

Я забуду цябе (ці сябе падману)
За віно, ці віну, ці падобныя з’явы…
Я цябе не пільную, і ты – не пільнуй!
(О, як лёгка хавацца за мурам уяўным!) 

Я цябе забываю, нібы навіну,
Учарашні настрой і наступныя ноты.
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Я сустрэну твой позірк, магчыма, кіўну,
І ты зноў «не заўважыш» маёй адзіноты… [8, с. 65].
Не получая от объекта своей любви ответа на собственные чувства, лирическую героиню охватывает отчаяние. В 

результате, «она-я» переходит к новому образу «она-чужая»: «Мне чужыя шляхі, па якіх ты не йдзеш. // Не глядзіш на 
мяне, значыць, я Вам чужая? // Толькі недзе – не тут, толькі недзе – наўзмеж – // Я кажу што кахаю… На жаль…» [8, с. 65].

Через связь (или ее отсутствие) лирической героини с Другим реализуется женская субъективность с учетом психоэмоци-
онального состояния, личной жизненной ситуации женщины. Поэтому пространство «мир без Другого» требует деконструк-
ции женской идентичности – то есть изменение тех или иных морально-этических и психологических качеств личности. В 
результате рассмотренного лирического текста можно утверждать, что концепция Р. Брайдотти относительно презентации 
женской субъективности сосуществует в асимметрических пропорциях с классической теорией гендерного анализа.

В рамках психоанализа существует еще один подход к определению женской субъективности. Индивидуальные ха-
рактеристики женщины реализуются в рамках отношений между «Я» и «Другой», если они имеют возможность разделять 
одни и те же чувства и намерения через взаимное познание / признание. Чувство «я», которое возникает на этом уровне 
отношений, не связано исключительно с символическими структурами, а имеет другой – телесный – тип существования. 
Такие отношения имеют характеристику интерсубъективного измерения. «Я» и «Другой» испытывают очень сильные 
чувства, которые возникают только в пространственных метафорах. Согласно концепции Дж. Бенджамен, «интерсубъек-
тивный тип женского желания может реализоваться в пространстве любви матери к ребенку» [6, с. 180].

В стихотворении О. Спринчан «Беременность и легкость бытия» рассматриваются ощущения женщины в период, 
когда она готовится стать матерью. Наверное, исходя из своего личного опыта, поэтесса аргументировано в рефлексивно-
лирической форме рассказывает о каждом из девяти месяцев жизни женщины.

Согласно О. Спринчан, на четвертом месяце беременности женщины ребенок начинает понимать и чувствовать то, 
что чувствует и мать. В частности, одиночество и счастье становятся определяющими амбивалетными категориями для 
постижения будущей жизни: «Я тебе не читаю // детские книжки. // Ты со мной постигаешь // одиночество и счастье... // 
Как родишься – // будут и сказки, и стихи, // в которые поверишь, // чтобы потом // вернуться...» [9, с. 41].

Беременность хоть и требует от женщины определенных жертв своей красоте, но в этот период женщина особенно 
красива. Ее женственность становится максимально заметной. Лирическая героиня поэтессы сравнивает себя с полной 
луной, ожидающей молодого месяца (ребенка): «Цяпер качуся я, // а не іду // і, гледзячы // ў нябеснае паўшар’е, // нібыта 
поўня, // поўніцай жыву, // хоць ведаю, // што ветах мой настане // як толькі прыйдзе час // свяціць // маладзіку...» [9, с. 42].

Моделирование образа матери с ее ощущениями в стихотворении О. Спринчан является своеобразной историей жен-
щины. Становление личности женщины как матери, развитие ее эмоционального мира связано с зарождением, рождением 
и жизнью ее ребенка. Желания и чувства женщины являются частью чувств ее ребенка, поэтому к женской субъективно-
сти добавляется часть -inter (между) – это обозначает провести свою собственную идентификацию с точки зрения эмоци-
онально-психологических, нравственных привычек между собой и «Другим» (ребенком).

Таким образом, женская субъективность реализуется в современной белорусского женской поэзии через проявление 
телесности, иллюстрацию женского желания, которое может соотноситься с глубокой любовью к Другому и сексуальной 
потребностью женщины. Наиболее «женская сущность» полноценно рассматривается в контексте любовного дискурса. 
В лирических произведениях женская субъективность также может приобретать намодический (сознательный переход 
женщины к образу «она-другая») и интерсубъективный (любовь женщины (матери) до своего ребенка) характер.
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ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОСТІ НА ЕКОЛОГІЮ КОМУНІКАЦІЇ 
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ)

Стаття присвячена дослідженню впливу емоційності на екологію спілкування. Розглядається взаємозв’язок між 
позитивними / негативними емоціями та екологічністю. Досліджуються стратегії екологічного / неекологічного 
мовлення. Доводиться, що екологічність комунікації полягає у дотриманні комунікативних етичних та емотивних 
норм користування мовою, за яких мовець почувається комфортно. З іншого боку, зазначається, що негативні емо-
ції учасників комунікації формують конфліктні комунікативні ситуації.

Ключові слова: емоції, емоційність, емотивність, екологічність, неекологічність, етикетні норми, конфліктні 
ситуації, комунікативні стратегії.

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ НА ЭКОЛОГИЮ КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯ-
ЗЫЧНОГО ДИСКУРСА)

Статья посвящена изучению влияния эмоциональности на екологію общения. Рассматривается взаимосвязь между 
позитивними / негативними эмоциями и экологичностью. Изучаются стратеги экологичной / неэкологичной речи. Дока-

© Н. П. Киселюк, І. Г. Войтенко, 2017



161Серія «Філологічна». Випуск 64

зывается, что экологичность коммуникации заключается в соблюдении коммуникативных этических и эмотивных норм 
пользования язиком, при которых говорящий чувствует себя комфортно. С другой стороны, обращается внимание на 
то, что негативне эмоции участников коммуникации формируют конфликтные коммуникативные ситуации.

Ключевые слова: эмоции, эмоциональность, емотивность, экологичность, неэкологичность, этикетные нормы, 
конфликтные ситуации, коммуникативные стратегии.

INFLUENCE OF EMOTIONALITY ON ECOLOGY OF COMMUNICATION (ON THE MATERIAL OF ENGLISH 
DISCOURSE)

The paper deals with the infl uence of emotionality on ecology of communication. Relations between positive / negative emo-
tions and ecology of communication are studied. Ecology of communication lies in compliance with communicative ethic and 
emotive linguistic norms where the speaker feels comfortably. On the other hand, negative emotions of communicants form con-
fl ict communicative situations. Speech and emotions are viewed in the ecolinguistic paradigm as a specifi c sphere of person’s 
activity. It affects consciousness, refl ects dominant strategies in the world comprehension, and defi nes peculiarities of verbal 
and non-verbal behavior. Сommunicating persons affect each other by emotions. Communicative and ecological function of 
language is closely linked to emotive function. That is why it is necessary to pay attention to the formation of emotive com-
petence of а lingual personality in addition to the development of its common cultural and speech literacy. Human emotional 
sphere depends on communicative and ecological competence, linguistic and environmental identity of linguistic personality. 

Key words: emotions, emotionality, emotivity, environmentally friendly / unfriendly communication, etiquette norms, 
confl ict situations, communicative strategies.

Сучасний етап розвитку лінгвістики переживає зміну наукової парадигми в сторону вивчення людського чинника на 
різних ділянках мови, внаслідок чого на стику різних областей гуманітарного профілю виник цілий спектр філологіч-
них дисциплін. А оскільки емоції є найважливішим психологічним фактором людини, то лінгвістика емоцій нерозривно 
пов’язана з психолінгвістикою. 

Емоції людини впливають на вибір мовних та стилістичних засобів, вербальних або невербальних, залежно від спіл-
кування. Таким чином, вся мовленнєва діяльність людини пронизана емоціями, які безпосередньо впливають на якість 
мовлення, а отже – і на психологічний стан людини. Саме це спонукає нас до дослідження екологічності спілкування. 

Оскільки екологія – це наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем, та 
про виживання цих організмів у довкіллі [2, с. 124], то доцільно говорити про взаємодію людини та її мовного середовища, 
а саме – про екологію та екологічність комунікації на підставі того, що мова людини є з одного боку складовою природи, 
а з іншого – частиною суспільства та культури.

Актуальність нашого дослідження визначається підвищеним інтересом науковців до проблем екологічності спілку-
вання та необхідністю визначити параметри екологічності / неекологічності комунікації. На думку В. І. Шаховського, у 
комунікативну компетенцію мовця необхідно включити такі параметри, як емотивна та емоційна компетенції, оскільки 
саме вони відповідають за розуміння комунікантами емоцій, їхніх функцій та назв, а також здатності породжувати нові 
контекстуальні поняття через вербальне вираження [8]. Як зазначає дослідник, негативні емоції (так само, як і позитивні) 
керують вибором мовленнєвих / мовних стилістичних засобів у різноманітних комунікативних ситуаціях і визначають то-
нальність спілкування [там само]. Це дає підставу припустити, що екологічність / неекологічність комунікації безпосеред-
ньо залежить від емотивності. А отже, мета нашої роботи – встановити взаємоз’язок між емотивністю та екологічністю 
мовлення та встановити критерії екологічності комунікації. 

Проникнення емоційності в номінативно-комунікативну діяльність людини пояснюється тим, що, об’єктивно відби-
ваючи дійсність, свідомість сполучає відображені образи з суб’єктивно-емоційним ставленням до них [7, с. 7–9]. Усю 
лексику сучасної англійської мови можна поділити на немарковану емотивністю і марковану нею. Перша група лексики 
численніша, що пояснюється первинною функцією мови – номінативною. До цієї групи відноситься і лексика називання, і 
лексика опису емоцій та емоційних станів. Другу групу складають емотиви – мовні одиниці, призначені для типізованого 
вираження емоцій. Власне вони й складають лексичний відділ емотивних засобів мови [7, с. 100].

Емоційний стан – не лише одна з форм відображення дійсності, (а саме, відображення ставлення до світу), але й сам 
є для мови об’єктом відображення і тому реєструється в мові такими поняттями, як: joy, fear, happiness, sadness, anger, 
exaltation, euphoria, disgust, etc. Ці найменування емоційних станів у мові є вже метаемоціями, а не самими емоціями: це 
їх понятійне позначення. А якщо слово лише позначає, називає емоцію, то воно не емотивне. Cемантика такого слова – це 
викликані ним образи почуття, а не саме почуття.

Іншими словами, денотативним змістом назв емоційного стану (дескриптивні слова) є об’єктивні властивості емоції, 
компонента її семіологічної цінності – вираження емоційного ставлення в семантиці цих слів відсутнє. З цієї точки зору, 
назви емоційного стану є одноплановими [4, с. 64], тобто вони не мають емотивно-кваліфікативної структури, яка на-
кладалась би на денотативну структуру. Навіть якби назви емоційного стану супроводжувались знаком оклику (загально-
визнаним символом емоцій), це не трансформувало б їхню семантику в емотивний тип. 

Однією із специфічних ознак емотивів є їхня особлива референція: вони не співвідносяться безпосередньо, як індикатив-
ні слова, з предметами і явищами дійсності. Вони співвідносяться з типізованими емоціями, які викликаються цими пред-
метами, а вже через цю референцію – з поняттям про певний предмет, який викликав емоційне до нього ставлення. Той факт, 
що в більшості своїй емотивна лексика має нейтральні відповідники, через які вона може бути пояснена, вказує на існування 
певного поняття і його різне мовне вираження (нейтральне й емотивне ставлення до одного й того ж поняття) [7, с. 106].

Безперечно, існують певні норми використання емотивів у мовленні. Але, частіше їх відбір і реалізація, а інколи й 
оказіальне походження відбуваються спонтанно і залежать від способу життя мовця. «Евристичний пошук» потрібного 
емотива або відтінку його емотивної семантики, який виражає певне емоційне ставлення, залежить не лише від самої ко-
мунікативної ситуації, але й від особи, що говорить [10, с. 36].

На думку Н. Г. Солодовнікової, екологічність комунікації полягає у дотриманні комунікативних та емотивних норм 
використання мови [3, с. 5]. Вибір тієї чи іншої одиниці спілкування у певній комунікативній ситуації залежить від ат-
мосфери спілкування. На думку Н. Формановської, закономірності побудови діалогічної єдності («вертикальне» та «го-
ризонтальне» розгортання реплік діалогу) зумовлені психолінгвістичними факторами [5, с. 94]. Ф. С. Бацевич визначає 
природу поняття «атмосфера спілкування». Це важливе поняття процесу міжособистісного спілкування, яке характеризує 
лінгво-психо-соціо-когнітивні стосунки його учасників і формується завдяки впливу лінгвістичних (тону, регістру, стилю, 
мовної та комунікативної компетенції), нелінгвістичних (психологічних, психічних, фізіологічних, соціальних, конситу-
ативних тощо) і когнітивних (сприйняття, осмислення, оцінки тощо) чинників і який, у свою чергу, впливає на значну 
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кількість останніх [1, с. 26–32]. Це комплексна категорія, яка характеризує міжособистісні зв’язки учасників комунікації, 
більшою мірою зачіпає нелінгвістичні аспекти спілкування, але впливає також на його лінгвістичний складник та успіш-
ність комунікації в цілому. В аспекті розгортання комунікації вона може бути представлена таким чином: інтенції мовців 
– стратегії спілкування – мовленнєві акти – регістри – індивідуальна манера спілкування – тональність спілкування – ат-
мосфера спілкування [там само].

На думку В. І. Шаховського та Н. Г. Солодовнікової, одним з принципів емотивної лінгвоекології є позиція, згідно 
якої користувачам мови слід інтерпретувати соціокультурні контексти у термінах позитивного домінування, оскільки 
різноманітні комунікативні та емотивні варіанти мови дозволяють реалізувати функцію глорифікації (піднесення мовою) 
[6]. Використання такої лексики підвищує самооцінку учасників комунікації і є запорукою успішного спілкування. Гарне 
мовлення комунікантів свідчить про етичність комунікативного стилю, суть якого полягає у підвищенні самооцінки усіх 
партнерів спілкування, а не у приниженні інформацією [9, с. 40–45]. У цьому й полягає суть емотивної еколінгвістики.

Зважаючи на вищесказане, можемо зробити висновок про те, що екологічність комунікації полягає у дотриманні кому-
нікативних етичних та емотивних норм користування мовою. Етикетні висловлення утворюють ритуальні комунікативні 
знаки, тобто індексальні одиниці, що виникають в абсолютно однаковій формі в одних і тих самих умовах. Головне їх 
завдання – установлення позитивних взаємозв’язків між комунікантами. Ці взаємозв’язки, як правило, мають обопільний 
характер, і в діалозі одні й ті ж одиниці беруть участь як ініціальні та реактивні репліки. В англійській мові інтонаційний 
рисунок є тією базою, на якій ґрунтується відмінність між стимулом і реакцією. До етикетних висловлювань здебільшого 
відносяться формули привітання, прощання, висловлювання вдячності, поздоровлення тощо. Характерними їхніми озна-
ками є те, що вони формують своєрідну етикетну рамку спілкування, виконуючи комунікативну й апелятивну функції 
– встановлення, продовження чи завершення контакту між учасниками спілкування. Так, реагуванням на вдячність ви-
ступають висловлювання: It’s a pleasure/ My pleasure, наприклад: Thanks for your call – My pleasure, формули привітання 
або висловлення задоволення типу Pleasure!; It’s a pleasure; My pleasure!

Аналізуючи етикетні висловлення із семами ‘happy’, ‘glad’, ми дійшли висновку, що не всі вони є виразниками радос-
ті, оскільки супутні їм екстралінгвістичні елементи свідчать, що їх вживання викликане вимогами національно-культур-
ної специфіки мовленнєвої поведінки, а не емоціями. Наприклад:

Then Ed Fromme bustled out of his offi ce and rushed up to him with a false smile masking his true feeling – whatever they might 
be. «Glad you’re here», he said [11, с. 241].

Мета обраної мовцем стратегії – не вираження емоції, а гармонізація спілкування, демонстрація спільності поглядів, 
почуттів, ставлень тощо. 

«I hope there are no hard feelings, Mr. Torrance. There is nothing personal in the things I have said to you. I only want what’s 
best for the Overlook. It is a great hotel. I want it to stay that way.»

«No. No hard feelings». Jack fl ashed the PR grin again, but he was glad Ullman didn’t offer to shake hands. There were hard 
feelings. All kinds of them [12, с. 3]. Обрана комунікантом стратегія повної згоди, хоч і всупереч реальним почуттям, але все 
ж таки спрямована на досягнення взаємності та взаєморозуміння.

Увага до співрозмовника – це одна зі стратегій англійської ввічливості. На нашу думку, емоційні оцінні репліки і, 
передусім, компліменти є своєрідними комунікативними подарунками, якими обмінюються англійські комуніканти (You 
look smashing! / Cool dress! / You’re so smart! / He’s absolutely fantastic!). Оскільки таке спілкування має позитивну емотив-
ність, то можна стверджувати, що воно є екологічним.

Разом з тим, оскільки доведено, що позитивно маркована емотивна комунікація є екологічною, можемо припустити, 
що негативно марковане емотивне спілкування буде неекологічним. До неекологічного спілкування можемо віднести ви-
користання негативної оцінки адресата, нанесення образ, комунікативне перебивання мовлення, нетолерантність, емоцій-
ну неузгодженість, неадекватну тональність спілкування, порушення комунікативного кодексу, грубощі тощо.

«There’s more here, I’m afraid. It may be painful to you. Your son seems to believe you two have seriously contemplated 
divorce. He spoke of it in an offhand way, but only because he believes you are no longer considering it.»

Jack’s mouth dropped open, and Wendy recoiled as if slapped. The blood drained from her face.
«We never even discussed it!» she said. «Not in front of him, not even in front of each other! We-» [12, с. 45]. У вищенаведеному 

прикладі болючість та делікатність теми розмови викликає неадекватну тональність спілкування та емоційну неузгодженість.
«You hit him, you bastard!» Wendy cried. «You dirty bastard!»
She grabbed his other arm and for a moment Danny was pulled between them [12, с. 186].
Обрана мовцем стратегія конфронтації спрямована на створення дискомфортної комунікативної ситуації, яка при-

зводить до дискредитації адресата через застосування тактик звинувачення та приниження. Обрані мовцем інвективи 
порушують мовні норми та свідчать про неекологічність спілкування, оскільки як адресат, так і адресант почувають себе 
некомфортно у комунікативному середовищі, що склалося.

Спираючись на вищенаведені приклади, можемо стверджувати, що негативні емоції учасників комунікації формують 
конфліктні комунікативні ситуації. З іншого боку, конфліктні ситуації, завдяки своїй негативній енергетиці, стимулюють 
негативні емоції комунікантів. 

Таким чином, можемо стверджувати, що емотивність є головним критерієм екологічності спілкування. Всю емотивно 
марковану комунікацію можна поділити на ‘екологічну’ та ‘неекологічну’. Ступінь екологічності залежить від позитив-
ного / негативного заряду емоцій. У позитивно маркованій (‘екологічній’) комунікативній ситуації мовець почувається 
комфортно, а у негативній (‘неекологічній’) переживає певний дискомфорт. У подальших дослідженнях планується здій-
снення розгляду екологічних комунікативних стратегій.
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КОМП’ЮТЕРНА ПІДМОВА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ІСТОРІЯ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 
 

Статтю присвячено дослідженню комп’ютерної підмови англійської мови, визначенню статусу та наданню 
характеристики її одиниць. У статті з’ясовано розбіжності між базовими поняттями ‟підмова» та «мова для 
спеціальних цілей», наводяться також їх дефініції. Особливу увагу присвячено дослідженню історії та етапів роз-
витку комп’ютерної підмови, екстралінгвальних факторів її формування та розповсюдження в англомовному світі. 
Визначено також фактор впливу інтернет-сфери на інноваційні процеси англійської мови. 

Ключові слова: англійська мова, етапи формування, історія розвитку, комп’ютерна підмова, мова для спеціаль-
них цілей, сфера комп’ютерних технологій.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДЪЯЗЫК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ИСТОРИЯ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Статья посвящена исследованию компьютерного подъязыка английского языка, определению статуса и пре-

доставлению характеристик его единиц. В статье выясняются различия между базовыми понятиями «подъязык» 
и «язык для специальных целей», также приводятся их дефиниции. Особенное внимание уделяется исследованию 
истории и этапов развития компьютерного подъязыка, экстралингвальных фактов его формирования и распро-
странения в англоязычном мире. Определяется также фактор влияния интернет-сферы на инновационные процес-
сы английского языка.

Ключевые слова: английский язык, этапы формирования, история развития, компьютерный подъязык, язык для 
специальных целей, сфера комп’ютерных технологий.

COMPUTER SUBLANGUAGE OF THE ENGLISH LANGUAGE AND THE HISTORY OF ITS FORMATION
The article is devoted to investigation of computer sublanguage of the English language, identifi cation of the status of 

its units. Differences between notions «sublanguage» and «language for special services» are clarifi ed in the article, their 
defi nitions are given. Special attention is paid to the investigations of the history of development of computer sublanguage, 
extralingual factors of its forming in the English-speaking world. Computer terminology appeared in the late thirtieth of the 
previous century. The development and constant updating of computers lead to the advent of the new sphere of scientifi c and 
technical knowledge – the sphere of the computer science or technologies. This sphere and its notions needed to be designated. 
Due to this a huge number of terms which lately made up the sublanguage of the computer science appeared in the English 
language. The process of the computer terminology forming was spontaneous at fi rst. Its regulation and normalization began 
only in seventieth years of the twentieth century with the fi nal formation of the computer science as a scientifi c discipline and 
its achievements and results fi xation in different kinds of scientifi c and popular-scientifi c literature. Personal computers and 
the Internet caused the appearance of new lexical units that enriched the computer sublanguage. 

Key words: the English language, stages of formation, history of development, computer sublanguage, language for spe-
cial purposes, the sphere of computer technologies. 

Хоча на сьогоднішній день у лінгвістиці існує достатня кількість наукових праць, присвячених дослідженню 
комп’ютерної підмови [1; 3; 5; 13; 14], проте й дотепер остаточно не визначено її статус, склад одиниць, які до неї входять, 
не висвітлено питання історії її появи та розвитку. Цим і зумовлена актуальність запропонованої наукової розвідки, за-
вдання якої полягають не тільки в наданні загальної характеристики комп’ютерної підмови та визначенні фактів її форму-
вання та розповсюдження, але з’ясуванні складу її одиниць, дослідження їх лінгвістичного статусу. Матеріалом статті є на-
укові та науково-популярні праці, присвячені дослідженню питання появи та розвитку комп’ютерної підмови та її одиниць. 

З приводу виникнення поняття «комп’ютерна підмова» існують різні думки. Згідно з однією, це поняття з’явилося 
одночасно з винаходом і поширенням електронно-обчислювальних машин у США у ХХ столітті [10, с. 56]. Відповід-
но до іншої, поняття виникло у 80-ті роки ХХ століття в зв’язку з початком «мінікомп’ютерної ери» [12, с. 16]. Загалом 
комп’ютерна підмова вважається засобом письмового й усного спілкування різних груп людей у сфері комп’ютерних 
технологій [5, с. 6].

Синонімами до терміна «комп’ютерна підмова» є також одиниці субмова [1, с. 95], метамова світу комп’ютерних 
технологій [8, с. 35], комп’ютерний [2, с. 12] та Інтернет-дискурс [4, с. 162], мова Інтернету [4, c. 163], що використо-
вуються українськими та російськими лінгвістами у науковій літературі відповідної тематики. В англомовних наукових 
джерелах для визначення комп’ютерної підмови застосовуються терміни: е-language, netlingo, e-talk, geekspeak, netspeak, 
weblish, language centaur [324, c. 34], а комунікативний простір його функціонування називають КОК (комп’ютерно-
опосередкованою комунікацією) [14, c. 12]. 

Синонімом терміна «підмова» вважається також термін «мова для спеціальних цілей» (LSP – Language for Specifi c 
Purporses), який виник в англомовних країнах для позначення мови науки та техніки [13, c. 12]. І хоча різниця в значенні 
вказаних термінів є невеликою, проте, підтримуючи з цього приводу точку зору Т. Н. Хомутової [9, с. 96-97], вважаємо, 
що ці терміни не можна ототожнювати, їх треба розглядати в ракурсі «частина − ціле», оскільки термін «підмова» вико-
ристовується стосовно мови будь-якої спеціальної сфери знань і діяльності людини, в той час як термін «мова для спеці-
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альних цілей» вживається лише стосовно науково-технічної мови. Найбільш оптимальним, на нашу думку, є розуміння 
«підмови», запропоноване В. М. Лейчиком: «cкладний об’єкт сучасного багатогранного комунікативного процесу, який 
включає інтелектуальне пізнання світу та позначення результатів цього пізнання всією сукупністю власних і залучених 
мовних / мовленнєвих засобів відповідної національної мови» [7, с. 154]. 

Комп’ютерна підмова складається з комп’ютерних термінів, професійної лексики та жаргонізмів [3, с. 77]. Комп’ютерна 
термінологія належить до складу літературної мови та позначає спеціальні, специфічні для даної сфери поняття [5, с. 10]. 
Професіоналізми використовуються фахівцями відповідної сфери в якості неофіційних синонімів до комп’ютерних тер-
мінів [3, c. 78] Комп’ютерні жаргонізми є розмовними одиницями на позначення понять комп’ютерної cфери, оцінно й 
експресивно забарвленими, що відносяться до лексики зниженого тону [3, с. 79]. 

Оскільки сфера комп’ютерних технологій невпинно розвивається, поширюючись практично на всі сфери життя та 
діяльності людства, характерною рисою комп’ютерної підмови є її постійне поповнення одиницями на позначення нових 
понять і реалій. Одночасно деякі терміни застарівають і поступово виходять із загального вжитку, замінюючись новими 
в зв’язку з еволюційними змінами, що відбуваються у визначеній сфері (напр., punched card, punch card, diskette, fl oppy 
disk – CD-ROM, DVD-ROM, fl ash drive; type bar printer,– lazer printer, 3-D printer). 

Відмітною ознакою комп’ютерної підмови англійської мови є наявність синонімів (напр., computer case, computer 
chassis, system unit system case; fl ash drive, fl ash disk, USB fl ash drive; TCP / IP − Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol), антонімів (to pack fi les ‒ unpack, online mode ‒ offl ine mode, digital native‒ digital immigrant, real computer ‒ bitty 
box) оцінних та експресивних конотацій у цілого ряду її одиниць (напр., cybersickness, fl ame war, mailstorm, technospeak, 
crashing program, dead band), метафоричних (напр., dump terminal, fog index, sleep mode, rainbow series) і метонімічних 
номінацій (conslole jokey, command line wennie). Характерною рисою комп’ютерної підмови є наявність значної кількості 
фразеологічних одиниць (напр., primary key, Trojan horse, to tickle a bug, back door, for hack value). 

Характерною рисою комп’ютерної підмови є також формальні cпецифічні знаки-символи (напр., http//, @, &, #) та 
одиниці, утворені шляхом літерно-цифрової абревіації (2038 bug, Y2.038K bug, 9999 bug, Web 2.0 та інш.). Поява та поши-
рення подібних одиниць пояснюється масовим впровадженням цифрових комп’ютерних технологій у життя людства, вна-
слідок чого воно поступово «перетворюється на спільноту, інтегровану їх засобами» [10, с. 26]. Визначені характеристики 
відбивають природний характер розвитку англмовної комп’ютерної підмови та її одиниць, що були створені не тільки для 
номінації понять і реалій сфери комп’ютерних технологій, але й для передачі та обміну інформацією у вказаній сфері, об-
слуговування всіх її інформативних і комунікативних потреб. 

Оскільки місцем народження та лідером сфери комп’ютерних технологій були та залишаються США, цілком при-
родно, що первинна номінація комп’ютерних понять і реалій відбувалася саме англійською мовою, без запозичення ін-
шомовних одиниць для їх позначення. Англійська комп’ютерна термінологія починає розвиватися ще у 30-ті рр. XX 
століття. Першою в галузі комп’ютерних наук була стаття А. Т’юринга «On Computable Numbers, with an Application to 
the Entscheidungsproblem», що вийшла в світ у 1936 році. Ця стаття вважається офіційним джерелом фіксування перших 
комп’ютерних термінів поряд із термінами з інших галузей науки та техніки, що використовувалися науковцями для по-
значення базових понять комп’ютерної сфери [14, с. 14].

Багато одиниць, які використовувалися фахівцями сфери ЕОМ у ті часи, потрапляли до її термінології з інших сфер 
науки та техніки (радіотехніки, електромеханіки, електротехніки, математичної логіки, теорії інформації і т.і.). Цей факт 
пояснюється інтенсивним використанням досягнень і надбань інших сфер і галузей науково-технічного знання в новітній 
сфері, взаємодією їх понятійного та термінологічного апарату.

Збагачення англомовної термінології та підмови сфери комп’ютерних технологій відбувається й протягом наступних 
етапів їх розвитку (1965-1970 рр., 1970-1980 рр.), коли елементною базою комп’ютерів стають інтегральні схеми, а потім 
мікропроцесори, які дозволили створити персональні комп’ютери (1970 р., 1974 р., 1977 р.). Масове виробництво та про-
даж персональних комп’ютерів розпочинається у 80-х роках XX століття в США. У визначений час виникає та формуєть-
ся ПК-індустрія, а персональні комп’ютери з кожним роком стають все більш популярними та купуються все більшою 
кількістю користувачів у всьому світі.

Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій, використання персональних комп’ютерів привнесли в підмову відповід-
ної сфери численну кількість спеціальних термінологічних одиниць, слів і виразів. Завдяки появі (1988 р.), поширенню та 
популярності журналу «PC World», нові англомовні комп’ютерні терміни, скорочення й абревіатури входять у обіг фахівців 
відповідної сфери у всьому світі [14, c. 22]. Англомовна комп’ютерна термінологія з’являється не тільки у фаховій науковій 
та науково-популярній літературі, але й у словниках комп’ютерних термінів. Це свідчить про початок процесів впорядкуван-
ня, внормування, а також лексикографічної обробки та фіксації цього шару спеціальної лексики англійської мови. 

Велику роль у розвитку комп’ютерної підмови та термінології англійської мови відіграли поява (1991 р.) та поширення 
всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет, праобразом якої виступала мережа APRANET, створена ще у 1969 році у США. 
Призначена для збереження та передачі інформації, комп’ютерна мережа Інтернет утворює глобальний інформаційний про-
стір, актуалізований системою World Wide Web (Web, web, www) та іншими системами передачі даних, що надають доступ до 
мільйонів веб-серверів, веб-сайтів і веб-сторінок, які містять великий обсяг інформації, накопиченої людством протягом віків. 

Процес «інтернетизації» торкнувся практично всіх сфер життя та діяльності представників англомовних спільнот, 
що призвело до впровадження термінологічної лексики в їх повсякденне спілкування (напр., browser, home page, network 
indicator, portal, web-site, web-document та інш.). 

Наслідком глобального поширення персональних комп’ютерів і мережі Інтернет стає справжній неологічний бум, 
якого зазнає англійська мова наприкінці XX-XXI століть, значне кількісне зростання її словникового складу, якісні змі-
ни в засобах і шляхах утворення нових одиниць комп’ютерної лексики. Як вказує О. А. Кармизова, більш ніж третина 
лексичних інновацій, які потрапили до англійської мови в 2000-2001 рр., були одиницями на позначення реалій і понять 
інтернет-сфери [6, с. 34]. Сфера інтернет- і комп’ютерних технологій є однією з «постачальників» лексичних інновацій в 
англійську мову й нині. Перспективами дослідження є аналіз функціональних характеристик кожних із виокремлених 
груп одиниць підмови сфери комп’ютерних технологій.
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті визначено та обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної 
компетентності майбутніх учителів англійської мови. З метою визначення критеріїв сформованості досліджувано-
го феномена встановлено співвідношення понять «критерій» та «показник». Критерій більш стабільний, а показник 
динамічний. Визначено такі критерії професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської 
мови: змістово-когнітивний, мотиваційний, діяльнісно-комунікативний, рефлексивний, які безпосередньо співвідно-
сяться з компонентами досліджуваного феномена. Встановлено нульовий, низький, середній та високий рівні сфор-
мованості професійної комунікативної компетентності. 

Ключові слова: професійна комунікативна компетентність,компоненти, критерії, показники, рівні, студенти, 
майбутні учителі англійської мови.

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИ-
КАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье определены и обоснованы критерии, показатели и уровни сформированности профессиональной ком-
муникативной компетентности будущих учителей английского языка. С целью определения сформированности ис-
следуемого феномена установлено соотношение понятий «критерий» и «показатель». Критерий более стабилен, 
а показатель динамичен. Определены следующие критерии профессиональной коммуникативной компетентности 
будущих учителей английского языка: содержательно-когнитивный, мотивационный, деятельностно-коммуника-
тивный и рефлексивный, которые непосредственно соотносятся с компонентами исследуемого феномена. Уста-
новлены нулевой, низкий, средний и высокий уровни сформиванности профессиональной коммуникативной компе-
тентности.

Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетентность, компоненты, критерии, показатели, 
уровни, студенты, будущие учителя английского языка.

СRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF FORMATION OF FUTURE ENGLISH TEA CHERS’COM MU NI-
CATIVE COMPETENCE

The article deals with the defi nition and justifi cation of criteria, indicators and levels of formation of future English teach-
ers’ professional communicative competence. Future English teachers’ professional communicative competence integrates 
closely connected content, motivational, activity, cognitive, communicative and refl exive components. Evaluation of formation 
of the under investigation phenomenon is provided by the complex of theoretically and practically cogent criteria and indica-
tors. In order to determine the formation of the phenomenon the correlation between the concepts «criterion» and «indicator» 
has been identifi ed. Considering the nature of «criterion», «index» acts as a ratio of the particular to the general: each criterion 
presents a group of indicators that characterize it qualitatively and quantitatively. The criterion is steadier while the indicator 
is a dynamic fi gure. The following criteria of future English teachers’ professional communicative competence have been deter-
mined: content-cognitive, motivational, activity-communicative and refl ective which directly correspond to the components of 
the phenomenon. The level of formation of professional communicative competence refers to the results of students’ academic 
achievements in the process of mastering their knowledge and skills as well as estimation of their real behavior in simulated 
situations of professional communication. Zero, low, medium and high levels of the studied phenomenon have been determined. 
Investigating the formation of the future English teachers’ professional communicative competence on the basis of competence 
approach involves the development of a clear system of measuring the level of formation of the phenomenon.

Key words: professional communicative competence, components, criteria, indicators, levels, students, future English 
teachers.

Постановка проблеми. Професійна комунікативна компетентність майбутніх учителів англійської мови об’єднує 
змістовий, мотиваційний, діяльнісний, когнітивний, комунікативний та рефлексивний компоненти, які тісно пов’язані 
між собою, оскільки мають єдину мету. 
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Оцінювати рівень сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови 
доцільно за допомогою комплексу критеріїв і показників, для визначення яких необхідне серйозне наукове обґрунтування 
як в теоретичному, так і у практичному плані. Добираючи критерії професійної комунікативної компетентності в май-
бутніх учителів англійської мови, слід зважати на те, що: по-перше, процес формування досліджуваної компетентності 
здійснюється у взаємозв’язку, цілісності і взаємовпливі особистості майбутнього фахівця, навчальної діяльності, сформо-
ваних педагогічних умов, життєвих подій і ситуацій професійної комунікації; по-друге, доцільно взяти до уваги сутнісну 
характеристику та прогностичну модель системи професійної комунікативної компетентності; по-третє, необхідно врахо-
вувати роль і місце зазначеної компетентності в структурі професійної діяльності, і по-четверте, аналіз критеріїв повинен 
виявляти ступінь розвитку того чи іншого компонента професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів 
англійської мови [8, c. 212].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При визначенні критеріїв та показників досліджуваного феномена, як 
слушно зауважує С. Гончаренко, слід ураховувати якість знань, яка передбачає співвідношення видів знань (закони, 
теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні знання) з елементами змісту освіти й тим самим з рівнями їх засвоєння 
[5, с. 373]. А весь процес навчання, вважає В. Беспалько, можна уявити як сходження від знань-ознайомлень до знань-
трансформації [3, c. 47]; або від рівня впізнавання до творчого рівня [4, с. 111]. Дослідник І. Лернер акцентує увагу на 
тому, що для знання на першому рівні засвоєння можна визначити як свідомо сприйняту й зафіксовану інформацію про 
ті чи інші об’єкти дійсності [9, c. 9].

Основні характеристики якості знань, зокрема гнучкість, глибина, оперативність, систематичність, міцність тощо, у 
педагогічній науці прийнято вимірювати за допомогою тестів, використовуючи коефіцієнт засвоєння, коефіцієнт усвідом-
леності за В. Беспальком [2, с. 5] та коефіцієнт автоматизації. Крім відбору показників, необхідне встановлення певної 
залежності між фактичними значеннями показників і базовими, або еталонними, значеннями [11, с. 66]. 

Отже, метою статті є визначення та обґрунтування критеріїв, показників та рівнів сформованості професійної комуні-
кативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови.

Виклад основного матеріалу. З метою ефективного визначення критеріїв сформованості професійної комунікативної 
компетентності в майбутніх учителів англійської мови доцільно встановити співвідношення понять «критерій» та «по-
казник». Беручи до уваги сутність «критерію», «показник» виступає як співвідношення окремого до загального: кожен 
критерій являє собою групу показників, які якісно і кількісно його характеризують. При цьому критерій більш стабільний, 
а показник динамічний. Це означає, що при зміні змісту навчальної дисципліни, зокрема іноземної мови, необхідно ви-
являти новий підхід у визначенні показників для оновленого змісту дисципліни.

На засадах компетентнісного підходу процес формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх 
учителів англійської мови не має чітко вираженого початку і кінця, тому застосування відповідних педагогічних методів 
узгоджується з його кінцевими або проміжними результатами, при постійному коригуванні з урахуванням інформації про 
його окремі компоненти. Отже, послідовність розміщення критеріїв не має принципового значення [8, c. 113]. 

Запропонований багатокритеріальний підхід свідчить про те, що процес формування професійної комунікативної 
компетентності в майбутніх учителів англійської мови оцінюється поетапно, в динаміці, і на кожному етапі вводиться 
самостійний критерій або його показник. До кожного критерію добираються такі показники, якi можна легко й швидко 
виявити та зареєструвати, що передбачає організацію спеціальних заходів для спостереження за їх змінами та уточнення 
змісту окремих показників.

Кожен із зазначених критеріїв та показників має свої особливості.
Змістовий критерій сформованості професійної комунікативної компетентності передбачає засвоєння системи відпо-

відних професійно значущих знань і вмінь. В основі підготовки вчителя англійської мови лежить оволодіння професійними 
знаннями, а саме: теоретично-методологічними знаннями у сфері гуманітарних, світоглядних, власне професійних наук, 
універсальними способами пізнання та практичної діяльності. Фундаментальні знання передбачають перетворення струк-
тури та змісту наукового знання, встановлення таких зв’язків між навчальними дисциплінами, які дозволяють формувати 
в майбутніх спеціалістів цілісне уявлення про педагогічну діяльність, що підвищує ступінь застосування знань, активне їх 
використання. Отже, студент повинен оволодіти як програмним, так і додатковим матеріалом, що дозволяє підвищити його 
загальну ерудицію, інформованість у різних сферах професійної діяльності та зробить його компетентним фахівцем. Саме 
тому головним показником змістового критерію вважаємо повноту знань майбутнього вчителя англійської мови. 

В основі обґрунтування мотиваційного критерію лежить твердження, що будь-яка діяльність людини викликана 
певними мотивами. Поняття «мотив» означає спонукання до діяльності, спонукальну причину дій, вчинків. Формування 
професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови розглядається як формування осо-
бистої мотиваційної налаштованості останніх на таку діяльність, у якій віддзеркалюються інтереси особистості, бажання 
використовувати інформаційні технології у професійній діяльності та вдосконалювати свої знання й уміння. Інтерес сту-
дентів до навчання повинен формуватися не тільки як можливість навчитися користуватися відповідними технологіями та 
засобами, а як інтерес до тієї галузі знань, що сприяє їх становленню як майбутніх учителів англійської мови.

Налаштованість на майбутню діяльність та усвідомлення вимог суспільства, пов’язаних з певною діяльністю, вважа-
ємо показниками мотиваційного критерію сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учи-
телів англійської мови.

Перед учителем англійської мови у процесі практичного застосування знань у професійній діяльності постає низка 
труднощів, подолати які може тільки цілеспрямована, наполеглива, самостійна, впевнена в собі особистість, тому го-
товність до подолання труднощів в організації навчального процесу є наступним показником мотиваційного критерію 
сформованості досліджуваного феномена.

Одним із основних завдань учителя англійської мови є формування підґрунтя для подальшої самореалізації та само-
вдосконалення. Це також показник мотиваційного критерію сформованості професійної комунікативної компетентності в 
майбутніх учителів англійської мови.

У структурі перевірки сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови 
важлива роль відводиться діяльнісному критерію, який включає прояв професійної комунікативної компетентності, апро-
бованої в дії та засвоєної вчителем- англійської мови як найбільш ефективного чинника впливу на студентів. Поняття 
«професійна комунікативна компетентність» містить комплекс комунікативних знань, умінь, навичок, які забезпечують по-
требу і можливість постійного самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти вчителя англійської мови. Отже, професійна 
комунікативна компетентність охоплює всі сфери діяльності особистості та є пріоритетною метою, до досягнення якої по-
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винен прагнути майбутній вчитель англійської мови у процесі свого професійного становлення та росту. Крім того, у про-
цесі освоєння цієї компетентності майбутньому фахівцеві необхідно набути досвід осмислення себе як суб’єкта діяльності, 
досвід визначення цілей та засобів, адекватних умовам професійної діяльності а також раціональної організації діяльності.

Когнітивний критерій відображує повноту й дієвість знань у процесі виконання різних видів професійної діяльності, 
рівень володіння знаннями змісту компетентності. Це знання рідної та іноземної мови, теоретичні знання з теорії та психо-
логії спілкування, знання етикету; знання засобів впливу на аудиторію та прийомів справляти враження, формувати імідж; 
знання засобів і прийомів установлення, підтримки та завершення мовленнєвого контакту для досягнення певної мети; 
адекватна орієнтація фахівця в собі, співрозмовниках, у ситуації професійного спілкування та конкретних комунікативно-
професійних цілях, а також, що важливо, – це знання комунікативної культури.

До комунікативного критерію відносимо знання законів спілкування, норм професійної етики, технології та психо-
логії педагогічного спілкування, національно-специфічних особливостей спілкування; знання основних понять лінгвістики 
– стилів, типів тексту, способів зв’язку слів у реченні, відповідних форм-реплік тощо; уміння й навички аналізу тексту; 
уміння мовленнєвого спілкування (володіння комунікативними технологіями ведення діалогу, здатність побудови цілісних, 
зв’язних, логічних висловлень, уміння компенсації особливими засобами недостатності знання мови) з урахуванням різних 
сфер та ситуацій, адресата й мети спілкування; систематичне дотримання граматичних правил та адекватне їх застосування.

Сутність рефлексивного критерію полягає в осмисленні майбутнім учителем англійської мови передумов, законо-
мірностей і механізмів власної професійної діяльності, соціального та індивідуального способу існування. Він передбачає 
здійснення об’єктивного осмислення й оцінки власних дій у процесі цілеспрямованого професійного саморозвитку, що 
дозволяє виокремити складові успіху або виявити причини невдачі своєї діяльності. Реалізація цього критерію відбу-
вається в умінні свідомо контролювати результати своєї діяльності, рівень власного розвитку, динаміки особистісного 
зростання: сформованість таких важливих якостей, як креативність, ініціативність, комунікативна відкритість, готовність 
до співпраці, співтворчості, толерантність, схильність до самоаналізу, здатність до імпровізації, творчого уявлення, перед-
бачення. Активна рефлексивна позиція є необхідною умовою саморозвитку фахівця, а її відсутність практично повністю 
виключає можливість його як особистісного так і професійного саморозвитку.

Визначені критерії сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови 
безпосередньо співвідносяться з компонентами названого феномена. 

Враховуючи специфіку використання та зв’язок змістового і когнітивного критеріїв сформованості досліджуваного 
феномена зі змістовим наповненням, а діяльнісного та комунікативного критеріїв – з професійними знаннями майбутніх 
учителів англійської мови, доцільно об’єднати зазначені критерії у змістово-когнітивний та діяльнісно-комунікативний.

Результати теоретичного аналізу проблеми доводять, що сформованість професійної комунікативної компетентності 
в майбутніх учителів англійської мови представляє цілісну взаємодію всіх вище окреслених компонентів, критерії та по-
казники сформованості яких представлено у табл.1.

Таблиця 1
Критерії та показники сформованості професійної комунікативної компетентності 

майбутніх учителів англійської мови
Критерії Показники

Змістово-когнітивний

– повнота специфічних знань: загальнокультурних і соціокультурних (особливостей, звичаїв, 
традицій, норм і правил мовного етикету, цінностей та переконань, схожості та розбіжностей у 
культурах своєї країни та країни, мова якої вивчається, історії та літератури);
– знання норм вербальної та невербальної комунікативної поведінки, необхідні для спілкування 
в різних мовленнєвих ситуаціях;
– знання про сутність і зміст професійної комунікативної діяльності майбутнього вчителя ан-
глійської мови, способи та форми спілкування;
– володіння основами самовиховання, самоконтролю процесу обміну інформацією, основними 
складовими комунікації;
– володіння фундаментальними знаннями в галузі філологічних дисциплін;

Мотиваційний

– усвідомлення вимог суспільства, пов’язаних з формуванням у вчителів англійської мови про-
фесійної комунікативної компетентності та налаштованість на таку діяльність;
– прагнення до збагачення знань;
– готовність до подолання труднощів в організації професійної діяльності;
– здатність до самореалізації та самовдосконалення у сфері комунікації;

Діяльнісно-комуніка-
тивний

– вміння планувати, проводити, аналізувати інтерактивні форми роботи (диспут, батл-дискусію, 
рольову гру, тренінг, портфоліо);
– вміння раціонально застосовувати різні засоби навчання;
– готовність до вербальної інтеракції;
– систематичне дотримання граматичних правил та адекватне їх застосування;
– вміння обирати вербальну та невербальну поведінку згідно з комунікативною ситуацією;
– здатність побудови цілісних, когерентних, логічних висловлень;
– вміння компенсації особливими засобами недостатності знання мови;

Рефлексивний – вміння свідомо контролювати результати своєї діяльності, рівень власного розвитку, динаміку 
особистісного зростання.

«Рівень» розглядається як шкала вимірювання, ступінь якості або здатності суб’єкта, що визначається набором 
об’єктивних чинників – критеріїв та показників, які дають змогу комплексно оцінити певне педагогічне явище та мати 
відповідне теоретичне і практичне обґрунтування сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх 
учителів англійської мови на засадах компетентнісного підходу.

Дослідники мають право довільно, тобто на свій розсуд, встановлювати кількість «рівнів», беручи за основу їх виді-
лення різні критерії та наповнюючи кожний рівень відповідним змістом. Поділяючи думку В. Баркасі [1], С. Соколової 
[10], А. Гуржія [6] та ін., які традиційно виокремлюють чотири рівні: низький (рецептивно-продуктивний); середній (ре-
продуктивний); достатній (конструктивно-варіативний); високий (творчий) [6, с. 11], ми також визначили чотири рівні 



168 ISSN 2519-2558            Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови, а саме: а) нульовий 
(рецептивний); б) низький (продуктивний); в) середній (конструктивний); г) високий (креативний).

Під рівнем сформованості досліджуваного феномена розуміємо характеристику навчальних досягнень студентів у процесі ово-
лодіння ними знаннями та уміннями, а також оцінку їх реальної поведінки у змодельованих ситуаціях професійного спілкування.

У межах компонентної структури за обґрунтованими вище критеріями та показниками були визначені рівні сформо-
ваності професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови. 

Нульовий рівень сформованості професійної комунікативної компетентності свідчить про те, що студенти не володі-
ють ні теоретичними, ні практичними знаннями основних законів і понять лінгвістики як рідної, так і іноземної мови, не 
знають, як ці знання можна застосувати у практичній діяльності. Крім того, вони не виявляють інтерес до професійної ді-
яльності та уміння її аналізувати, не прагнуть удосконалювати свої знання та вміння шляхом застосування інтерактивних 
та інноваційних технологій. 

Студентам, які перебувають на низькому рівні сформованості професійної комунікативної компетентності, властиве 
абстрактне (загальне) уявлення, байдуже ставлення, пасивний, епізодичний інтерес до опанування професійною комуні-
кативною компетентністю (часто він взагалі відсутній). Знання засвоюються формально. Діяльнісний компонент харак-
теризується обмеженістю вмінь до формування професійної комунікативної компетентності, повільним темпом роботи. 
Студент, навчальні досягнення якого відповідають «низькому» рівню, переважно діє за підказкою, часто не може поясни-
ти, на що спрямовані започатковані дії. Не вміє працювати самостійно.

Студентам, у яких виявлено середній рівень сформованості професійної комунікативної компетентності, властива 
нестійка позитивна мотивація, епізодичний інтерес до формування професійної комунікативної компетентності. Запас 
базових знань дозволяє успішно виконувати типові завдання. Базові уміння загалом засвоєні, але недостатньо використо-
вуються в практиці. На цьому рівні сформованості професійної комунікативної компетентності студенти вміють контр-
олювати та керувати своїми діями у традиційних обставинах, регулярно усувають недоліки навчальної та професійної 
підготовленості. Важливою умовою для віднесення студента до групи середнього рівня навчальних досягнень є наявність 
у нього намагання досягти вищого професіоналізму, усвідомлення недоліків своєї підготовки.

Для студентів, що досягли високого рівня сформованості професійної комунікативної компетентності, властива по-
зитивна мотивація до діяльності, стійкий інтерес до формування професійної комунікативної компетентності. Студентам 
цієї групи характерні ґрунтовні знання, наявні можливості пошуку нестандартних рішень та застосування їх на практиці, 
стійке й впевнене володіння знаннями, уміннями та навичками. У них спостерігається високий рівень сформованості на-
вичок самостійної роботи, що надає діяльності творчого характеру. Майбутні вчителі англійської мови вміють контролю-
вати свої дії у стандартних і нестандартних педагогічних ситуаціях, адекватно оцінюють рівень власної підготовленості 
до формування професійної комунікативної компетентності у процесі фахової підготовки.

Висновки. Отже, дослідження проблеми формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учите-
лів англійської мови на засадах компетентнісного підходу передбачає розробку чіткої системи вимірювання рівня її сфор-
мованості. Відсутність такої системи та відповідного методичного інструментарію стримує педагогів вищої професійної 
школи в оцiнцi своєї роботи та об’єктивній диференціації майбутніх фахівців. У зв’язку з цим у контексті даної статті було 
проаналізовано та обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності 
в майбутніх учителів англійської мови на засадах компетентнісного підходу.
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ЛІНГВОМЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ РОБОТИ 
З ФРАЗЕОЛОГІЧНИМИ ОДИНИЦЯМИ НА ЗАНЯТТЯХ З РКІ

У статті розглядається лінгвометодичний аспект вивчення фразеологічних одиниць щодо роботи на заняттях 
з російської мови як іноземної. Фразеологізми мають естетичну цінність, тому часто входять до складу навчаль-
ного матеріалу. Тлумачення їхнього значення відбувається на дотекстовому рівні роботи. Фактичний матеріал 
статті налічує близько 50 різнорівневих мовних одиниць, відбір ідіом вівся за наявності слів з часовим значенням.
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАБОТЫ С ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ ЕДИНИЦАМИ НА ЗАНЯТИ-
ЯХ ПО РКИ

В статье рассматривается лингвометодический аспект изучения фразеологических единиц относительно рабо-
ты на занятиях по русскому языку как иностранному. Фразеологизмы обладают эстетической ценностью, поэтому 
часто входят в состав учебного материала. Толкование их значения происходит на предтекстовом уровне работы. 
Фактический материал статьи насчитывает около 50 разноуровневых языковых единиц, отбор идиом велся по 
наличию слов с временным значением.

Ключевые слова: идиома, мотивация, временное значение, глагольная парадигма, метод, РКИ.

LINGVOMETHODICAL ASPECT OF THE WORK WITH PHRASEOLOGICAL UNITS AT RAF CLASSES
The article deals with linguistic and methodological aspects of the study of phraseological units concerning with the work 

at the lessons of Russian as a foreign language. Phraseological units possess aesthetic value, so it is often included to the 
training material. The interpretation of them occurs on pretextual work level. The actual material of the article has about 50 
different levels of language units, the selection of idioms was carried out in the presence of words with temporal meaning.

Key words: idiom, motivation, time value, verb paradigm, method, RAF classes.

В настоящее время лингвометодическое описание фразеологических единиц является актуальным из-за небольшого 
количества литературы по данной тематике. Работу в данном направлении ведут современные исследователи М. М. Вере-
итинова, О. В. Макарова, Н. С. Петрова, Н. М. Шанский, М. Л. Баско, И. Н. Успенский, В. И Зимин и др. 

Исследование идиом, выражающих представления о времени, также является актуальным, так как идиомы с этим зна-
чением есть в каждом международном языке (англ.: «Lost time is never found again»; укр.: «Часу не повернеш»; русск.: «Вре-
мени не воротишь»; итал.: «Le ore non tornado indietro» и др.). Также научный интерес вызывают исследования в рамках 
различных тематических групп (А. С. Филатова «Тематические группы русского языка в мотивационно-сопоставительном 
аспекте»; У. М. Трофимова «Опыт когнитивного экспериментально-теоретического анализа тематической группы «Части 
человеческого тела»: на материале русского и китайского языков» и др.); образований различного семантического объема 
– лексико-семантические группы (А. Г. Остапенко «Сопоставительно-ономасиологическое исследование лексико-семанти-
ческой группы глаголов движения: (На мат. совр. англ. языка в сравнении с русским)»; М. Ю. Труфанова «Лексико-семан-
тическая группа глаголов обработки в современном русском языке» и др.), лексико-семантические поля (Т. Н. Куренкова 
«Лексико-семантическое поле «Еда» в произведениях Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, М. А. Булгакова»; Н. В. Обвинцева «Лек-
сико-семантическое поле отношения в русском и английском языках» и др.), концепты (Н. Н. Занегина «Концепт «семья» в 
русском литературном языке и принципы его описания»; З. Ю. Балакина «Национально-культурная специфика лексикогра-
фического описания эмоциональных концептов: На материале английского и русского языков» и др.). 

В данной статье мы рассмотрим идиомы с точки зрения лингводидактической ценности, применительно к занятиям по 
русскому/украинскому языку как иностранному.

Достижение данной цели подразумевает постановку и решение следующих задач: 
• Выделить языковой материал, позволяющий дать разностороннюю характеристику идиом с временным значением, 

классифицировать его.
• На примере предтекстового уровня работы в учебной группе показать способы закрепления фразеологических еди-

ниц в памяти учащихся.
• Обратить внимание на грамматические темы, вызывающие затруднения в иностранной аудитории, а именно: спосо-

бы реализации парадигмы глаголов с различным значением, в том числе глаголов движения в составе идиом, употребле-
ние видов глагола в составе фразеологизмов.

До конца 90-х годов ХХ века в методике преподавания русского языка как иностранного использовались немно-
гочисленные методы преподавания, основывающиеся на различных разделах языкознания. В современном состоянии 
развития методика преподавания как наука связана не только с лингвистикой, но и с психолингвистикой, когнитивной 
лингвистикой, психологией и другими науками; и с различными методами: сознательно-сопоставительный, прямой, сме-
шанный, аудиолингвальный, аудиовизуальный, грамматико-переводной, сознательно-практический, коммуникативный. 
Это позволяет использовать всевозможные принципы обучения, которые значительно повышают качество занятий. Также 
позволяет работать в «неоднородных группах» со студентами различной национальной принадлежности, ментальности, 
темперамента, с личностными и психофизиологическими особенностями, такими как память, мышление, речь, уровень 
восприятия, общее развитие, возраст и другие.

Если рассматривать методику преподавания как междисциплинарную науку, то обращение к коммуникативному, ког-
нитивному, речевому, прагматическому аспектам не только лингвистики, но и других наук позволяет расширить рамки 
изучения грамматики русского/украинского языка, а именно гибко смещать акценты от слова к тексту и от текста к слову 
в тех случаях, когда необходимы разноуровневые задания для студентов с разными возможностями. С другой стороны 
процесс обучения выходит за рамки структурных особенностей учебного процесса, и включает в себя психологические 
закономерности овладения языком, такие как мотивация обучения, коммуникативные потребности, набор стратегий и 
тактик пользования языком в процессе речи, мнемонические техники.

Одни исследователи утверждают, что уровень мотивации растет пропорционально успехам в изучении языка, другие – что 
формирование мотивации связано с причинами, такими как цель изучения языка, условия жизни, возраст и личные обстоя-
тельства. С точки зрения психологии мотивация является процессом и имеет ряд особенностей. По мнению исследователя 
Е. П. Ильина мотивация может быть «положительной и отрицательной, внутреннеорганизованной и внешнеорганизованной. 
Процесс формирования мотивации насчитывает пять стадий (возникновение и осознание побуждения, принятие мотива, реа-
лизация мотива, формирование программы действий, центры подкрепления мотивации)» [3, c. 71-73]. Мотивация также имеет 
индивидуальную направленность и может совпадать с мотивацией других людей (в нашем случае других студентов). Препода-
ватель может влиять на последние три стадии формирования мотивации на протяжении курса обучения, а при большом опыте 
и подходящих обстоятельствах и на первые две стадии, которые при наложении на ситуацию обучения предшествуют ей. 

Работа с материалами, представляющими эстетическую ценность, является одним из факторов, вызывающих интерес 
и соответственно повышающих уровень мотивации. К идиомам относятся пословицы, поговорки, крылатые выражения, 
фразеологизмы, которые воплощают явления духовной или материальной национальной культуры. В энциклопедической 
литературе «идио́ма -ы; ж.[греч. idiōma – своеобразное выражение от idios – особый, отдельный] Лингв. Устойчивое сло-
восочетание, оборот речи, выражение, значение которого не складывается из значений составляющих его слов; фразеоло-
гизм. Идиомы народной речи. Типичная и» [2, с. 375]. 
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Слова с общим значение «время» входят в семантическую структуру идиом. Их классификация производилась в зави-
симости от того, на какие лексические или грамматические элементы опирается фразеологическая единица.

1. Выражение имеет констатирующий повествовательный характер без оценочных характеристик: «Все-
му свое время»; «Всякой комедии, как и всякой песне, – своё время и своя пора»; «Минута час бережет»;
«День да ночь – сутки прочь»; «Уходит день – не привяжешь за плетень»;«На час отстанешь, за день не догонишь»; 
«Как ни долга ночь, а рассвет будет»; «День хвалится вечером». В некоторых выражениях есть слова с метонимическим 
переносом в значении: «Счастливые часов не наблюдают»; «Обещанного три года ждут».

2. Фразеологизмы со значением «время и действие (движение)»: «Время не ждет»; «Отнять время»; «Состязаться 
со временем»; «Убежать от времени»; «Терять время»; «Время поджимает». 

Сочетание слов с временным значением и глаголов движения: «Время летит»; «Время улетело»; «Время пришло»; 
«Время ушло»; «Время придет»; «Время идет»; «Время пришло»; «Часы ходят».

Фразеологизм «Провести время» может иметь двоякое значение в зависимости от контекста, например: «Хорошо про-
вести время» (глагол провести имеет значение «пробыть, прожить какое-то время»), или обмануть его (глагол провести 
в значении «обмануть»).

3. Значение опирается на традиционные антонимы долог – короток, легок – тяжел: «Не тем час дорог, что долог, а 
тем, что короток»; «День долог, а век короток»; «Год легок, да час тяжел».

4. Значение опирается на ситуативное значение слов, выраженное специфическими противопоставлениями, не совпа-
дающими с традиционной языковой кодификацией антонимов: «Делу время, а потехе час»; «Пропущенный час годом не 
нагонишь»; «Век прожить – не поле перейти».

5. Значение идиомы опирается на идеографические синонимы: «Упустишь минуту – потеряешь часы».
6. В идиоме время исчисляется как деньги и ассоциируется с ними: «Время – деньги»; «Знай минутам цену, секундам 

счет»; «Деньги пропали – наживешь, время пропало – не вернешь»; «Тратить время».
7. Абстрактное восприятие времени: «Лучше поздно, чем никогда».
8. Время ассоциируется с механизмом, измеряющим время, со звуками, которые издает механизм: «Кончился завод»; 

«Отбить последний такт». Временное значение выражается окказиональным глаголом оттикать (в значении «что-то 
закончилось»): «Оттикать свое».

На уроках русского языка как иностранного идиомы часто входят в состав текстов, поэтому интерпретация семантики 
фразеологических единиц происходит на предтекстовом уровне занятия. Если студенты владеют английским языком, 
можно использовать сопоставительный метод, предварительно подыскав единицу английского языка с тем же значением. 
Например: «Время не ждет» – «Time and tide wait no man» [1, с. 19] (Дословно: «Время и прилив никого не ждут»). В 
этом случае подбор эквивалента не только помогает точнее понять семантику фразеологического оборота, различные его 
коннотации, но и расширить ассоциативное восприятие идиомы на неродном языке.

Если учебная группа состоит из студентов разной национально-языковой принадлежности, то объяснение значения 
идиомы начинается с толкования прямого значения каждого слова, входящего в идиому. Далее происходит выделение 
опорных слов и словосочетаний с переносным значением, и толкование этого значения при помощи синонимичных 
средств. Если же перед нами фразеологизм, то его значение поясняется при помощи уже понятных студентам языковых 
средств. Например, при пояснении фразы «Время идет» приводятся другие примеры с глаголами движения, значение 
которых студенты уже хорошо понимают (дождь идет, снег идет, поезд идет и др.). Другой пример: фраза «Отбить 
последний такт» имеет значение «завершить что-либо» и объясняется при помощи слов и ситуаций, которые студенты 
хорошо знают. Например: «Зима отбила последний такт только в марте» и др. 

Идиома – это линейная последовательность, представляющая эстетическую ценность благодаря скрытому в ней смы-
слу. В идиоматических выражениях слова, создавая особый смысл, вступают в различные отношения – синонимические, 
антонимические, родовидовые и т.д. Внутри слов могут происходить переносы значения – метафорический, метонимиче-
ский. Синтаксическая структура идиом различна: от словосочетания до предложения с различной пунктуацией. Обучение 
пониманию и практическому использованию русских фразеологических единиц приводит к развитию у студентов не 
только объективной семантической и ассоциативной оценки различных действий или объектов, но и к умению реали-
зовать одну и ту же мысль посредством разноуровневых языковых единиц и речевых формул, в составе которых есть 
элементы, которые обладают образностью. 

Дальнейшие перспективы нашего исследования мы видим в детальном лингвометодическом описании ряда идиом с раз-
личными значениями применительно к урокам русского языка как иностранного для студентов подготовительного отделения. 
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СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВІЗАЦІЇ З ЕЛІМІНАЦІЄЮ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ

Статтю присвячено дослідженню сучасного економічного дискурсу на матеріалі наукових статей українського 
журналу «Економіст». Виявлено основні засоби експресивізації наукового мовлення на синтаксико-стилістичному 
рівні. Охарактеризовано особливості вживання еліптичних та парцельованих конструкцій з метою посилення праг-
матичного потенціалу наукового тексту.

Ключові слова: дискурс, економічний дискурс, експресивність, еліпсис, парцеляція.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЭКСПРЕССИВИЗАЦИИ С ЭЛИМИНАЦИЕЙ СТРУКТУРНЫХ КОМПО-
НЕНТОВ

Статья посвящена исследованию современного экономического дискурса на материале научных статей укра-
инского журнала «Экономист». Выявлены основные средства экспрессивизации научной речи на синтаксико-стили-
стическом уровне. Охарактеризованы особенности употребления эллиптических и парцеллированных конструкций 
с целью усиления прагматического потенциала научного текста.

Ключевые слова: дискурс, экономический дискурс, экспрессивность, эллипсис, парцелляция.

SYNTACTIC MEANS OF EKSPRESSIVIZATION WITH THE ELIMINATION OF THE STRUCTURAL COMPO-
NENTS

Modern scientifi c paradigm aims to study ways to implement cognitive-communicative nature of the interaction of com-
municants in the process of communication. Any social action is an expression of the subjective objective attitude to what is 
happening. Accordingly, representation and classifi cation of knowledge, attitudes, ideas, causes various psychological reac-
tions and emotions. So all modern scientifi c studies of different types of discourse based on their functional identity, namely 
the dialectical unity of function of infl uence and function of the message. Despite the fact, that for the genres of scientifi c style 
characteristic is the limited use of emotionally-expressive elements, today there is a tendency to strengthen the expressive 
function. Research of questions expressive syntax devoted a considerable amount of research known domestic and foreign 
linguists. Absence of the special linguistic research devoted to the analysis of syntactic ekspressivization scientifi c speech of 
the modern Ukrainian economic discourse, determines the relevance of our research.

The article is devoted to research of modern economic discourse on a material of scientifi c articles of the Ukrainian 
magazine «The Economist». Identifi ed the main means of scientifi c speech on ekspressivization syntactic and stylistic level. 
Disclosed the essence of the key notions – «ellipsis» and «parcellation». We characterize the features of the use of elliptical 
and parceled constructions with order to enhance the capacity of a pragmatic potential scientifi c text.

Key words: discourse, economic discourse, expressivity, ellipsis, parcellation.

Постановка проблеми. Сучасна наукова парадигма спрямована на дослідження шляхів реалізації когнітивно-ко-
мунікативної природи взаємодії комунікантів у процесі спілкування. Будь-яка соціальна дія є вираженням суб’єктивно-
об’єктивного ставлення до того, що відбувається. Відповідно, репрезентування й класифікування знань, поглядів, ідей ви-
кликає різноманітні психологічні реакції та емоції. Тому всі сучасні наукові дослідження різних типів дискурсу виходять 
із їхньої функціональної своєрідності, а саме: діалектичної єдності функції впливу й функції повідомлення. Незважаючи 
на те, що для жанрів наукового стилю характерним є обмеженість уживання емоційно-експресивних елементів, на сьогод-
ні існує тенденція до посилення експресивної функції.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Появу в 60-х роках XX ст. у лінгвістиці терміна «екпресивний синтаксис» 
пов’язують із дослідженнями Ш. Баллі. Учений уживає його на позначення окремих синтаксичних явищ писемного мов-
лення, визначаючи експресію обов’язковим компонентом будь-якого висловлення [1, с. 20].

Розгляду різноманітних питань експресивного синтаксису присвячено наукові праці багатьох відомих мовознавці, зо-
крема: В. Г. Костомарова, Є. В. Клюєва, О. П. Сковородникова, С. Я. Єрмоленко, Е. М. Береговської, О. В. Александрової, 
А. П. Загнітка, О. А. Бєльського, І. Р. Вихованця та ін. Наразі системність експресивних явищ у галузі синтаксису дослі-
джують І. Р. Вихованець, А. П. Загнітко, М. М. Кожина, О. О. Лаптєва, Н. Ю. Шведова та ін. Відсутність спеціального 
лінгвістичного дослідження, присвяченого аналізу синтаксичної експресивізації наукового мовлення сучасного україн-
ського економічного дискурсу, зумовлює актуальність нашої наукової розвідки.

Метою статті є дослідити синтаксико-стилістичні засоби експресивізації сучасного українського економічного дискур-
су. Відповідно до мети дослідження визначено ряд завдань: 1) виділити найуживаніші засоби експресивізації наукового 
мовлення на синтаксико-стилістичному рівні; 2) розкрити сутність ключових понять – «еліпсис» і «парцеляція»; 3) охарак-
теризувати особливості вживання еліптичних та парцельованих конструкцій у наукових текстах економічного характеру.

Виклад основного матеріалу дослідження. Експресивність наукового мовлення позначена властивістю мовної оди-
ниці посилювати логічний та емоційний аспекти повідомлюваного з метою деавтоматизації його сприйняття, активізації 
мислення, підтримання уваги й акумулювання внутрішньої почуттєвої напруги адресата. Відповідно, експресивність по-
стає і як лексико-семантична, і як комунікативно-прагматична категорія. Зважаючи на відсутність комплексного дослі-
дження засобів вираження експресії сучасного економічного дискурсу на синтаксичному рівні, актуальним є питання 
дослідження сутності й доцільності їхнього використання та способів реалізації в наукових текстах.

Лінгвістичний аналіз наукових статей із економіки засвідчує посилення експресивності повідомлюваного за рахунок 
продуктивного вживання синтаксичних і стилістичних конструкцій. Наразі, найуживанішими стилістичними засобами 
експресивізації наукового мовлення з метою максимального впливу на свідомість адресата виступають такі стилістичні 
фігури, як: еліпсис, парцеляція, інверсія, полісиндетон, асиндетон, період тощо.

Особливої експресивної виразності й динамічності повідомлюваному надають наявні в економічному дискурсі еліптичні 
конструкції, у яких відсутній структурно необхідний елемент висловлювання. Зазвичай він легко поновлюється в контексті. 
Уживання такої стилістичної фігури, як еліпсис (еліпс) – з грецької «опущення» – було досить популярним ще за часів античної 
риторики. Проте і зараз його використання створює ефект інтелектуального неочікування, який спричиняє контраст структур-
ної неповноти конструкції та її відкритості щодо домислювання. Це, у свою чергу, значно підвищує експресивність тексту.

На підставі аналізу наукових статей економічного спрямування ми можемо констатувати, що усвідомлене пропущен-
ня мовного знака, а отже – уживання еліпсису, автор здійснює з метою:

1) уникнення повторюваності того ж самого слова: Прогноз виконано за трьома сценаріями розвитку подій: перший – 
відображає параметри, закладені в Меморандум про економічну та фінансову політику (Україна – МВФ) щодо динаміки 
розвитку економіки України; другий – відображає прогнозні параметри, визначені спеціалістами Державної установи «Ін-
ститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»… (Е. – 2014. – № 11. – С. 8). Як бачимо, у цито-
ваному прикладі автор уникнув зайвого повторення слова «сценарій», зактивізувавши на ньому увагу ще на початку фрази;

2) синтаксичної економії місця, уникаючи вживання слів, легко відновлюваних у свідомості реципієнта: Проте у за-
значених вище законах України щодо розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності зовсім відсутні терміни «ризик» 
і «венчур» (venture з англ. – ризиковане підприємство, ризикувати), хоча їм тут слід було б відвести належне місце як 
обов’язковій складовій цієї специфічної діяльності (Е. – 2013. – № 1. – С. 10);

3) узагальнення, підсумовування викладеного: Тому надання підприємству-новатору податкових пільг, спрямованих 
на зниження податкового тиску на прибуток, є недоцільним – вагомої користі воно не принесе, а у випадку відсутності 
обмежень щодо розміру цих пільг дозволить штучно завищити збитки (Е. – 2013. – № 1. – С. 13);
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4) активізації й зосередження уваги на повідомлюваному вимушеною інтонаційною зупинкою, яку спричиняють пунк-
туаційні засоби, зокрема тире: У чинному ж Законі України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» 
№3715 від 08.09.2011 визначено переважно економічну орієнтованість інноваційної діяльності – на забезпечення еконо-
мічної безпеки, збільшення експортного потенціалу держави (Е. – 2013. – № 1. – С. 10).

Варто наголосити, що для економічного дискурсу є характерним уживання великої кількості еліпсису в реченні, а також 
ускладнення й експресивного посилення еліптичних речень за рахунок нагромадження вставних і вставлених конструкцій, 
однорідних членів, зворотів різних типів тощо. Пор., Зокрема, США у 2012 році із 58 країн з оподаткування роялті у 38% 
країн застосовано ставку 35% із суми перевищення оподатковуваного доходу, у 34% країн – ставку 10%, у шести країнах 
(Туніс, Румунія, Таїланд, Філіппіни, Індія, Ізраїль) – 15%, у трьох країнах (Пакистан, острівна держава Тринідад і Тобаго, 
Швейцарія) – 30%, учотирьох країнах (Ісландія, Болгарія, Словенія, Нова Зеландія) та Італії – 8% (Е. – 2015. – № 7. – С. 15).

Особливою експресивною виразністю позначені еліптичні речення із зазначенням порівняльних статистичних даних, 
напр., Найбільше податкове навантаження з податку на власні доходи громадян упродовж останнього десятиріччя має 
Данія – понад 50% у структурі доходів, Швеція – 34,4%, Ірландія – 33,8%, а найменше – Словаччина – 9,2%, Хорватія – 
10,3%, Болгарія – 10,6%, Чехія – 10,8% (Е. – 2015. – № 7. – С. 15). Конструкції такого характеру постають акумуляторами 
емоційної експресії повідомлюваного. Концентрація уваги на числових даних, яку досягнуто внаслідок використання 
еліпсису, викликає й певний емоційний сплеск у читача. Тому цей стилістичний засіб також вважають посилювачем емо-
ційної виразності повідомлюваного.

Особливого комунікативного ефекту внутрішньої діалогізації наукового мовлення досягається за рахунок уживання 
автором синтаксичного прийому парцеляції. Експресія парцельованих конструкцій позначена авторським членуванням 
цілісної змістово-синтаксичної структури на інтонаційно та пунктуаційно ізольовані комунікативні частини. Порушуючи 
ритмічну структуру повідомлення, автор наукової статті актуалізує увагу читача на окремих аспектах дослідження, акцен-
тує на важливих моментах повідомлюваного.

Парцеляція – це один із засобів синтаксичної експресії наукового тексту. Вона являє собою мовленнєве оформлення 
«єдиної синтаксичної одиниці – речення – кількома комунікативними одиницями – фразами» [2, с. 426]. Текст, на думку 
І. М. Колегаєвої, завжди є парцельованим і структурованим [3, с. 57]. Парцелят, відриваючись від основної частини, стає 
комунікативно самостійним, порушує ритміку повідомлюваного, виконуючи змістопідсилювальну функцію. Проте збері-
гається відповідна граматична залежність і підпорядкованість стрижневій конструкції.

Як показує аналіз досліджуваного матеріалу, парцеляція як синтаксичне явище та стилістичний прийом має достатнє 
поширення в текстах економічного дискурсу. У наукових статтях із економіки явище парцеляції існує переважно на рівні 
складного речення, що зумовлене специфікою наукового стилю, його граничною точністю та інформаційною насиченіс-
тю. Подрібнюючи текст на окремі смислові частини, автор надає їм особливого інформаційно-експресивного характеру, 
актуалізуючи увагу читача на основних фактах повідомлюваного.

Парцеляція на рівні складносурядного речення релевантна поєднанням основної частини й парцелята сурядним 
зв’язком і збереженням внутрішньо-семантичних відношень. А саме:

а) простиставно-смислових: Актуальною є розробка НБУ критеріїв визначення системних банків, критика щодо від-
сутності яких активно розвивалася у кризовий період, коли визначення переліку банків-претендентів на рефінансування, 
відбувалося суб’єктивно. Проте варто зауважити, що в контексті вимог до системних банків, які використовуються 
МВФ та Базельським комітетом, система критеріїв НБУ потребує деякого уточнення (Е. – 2015. – № 2. – С. 27);

б) приєднувально-смислових: Більше того, до 30% викликів цієї допомоги до сільських мешканців просто не доїж-
джають. І причин тут криється багато (Е. – 2013. – № 11. – С. 13);

в) пояснювально-смислових: Стратегія 85/3 упродовж 2009–2014 років сприймалася інвестором як найбільш ризико-
ва та найменш бажана. Тобто інвестор зацікавлений якомога збільшити захищений рівень, незважаючи нате, що така 
стратегія не завжди приносить максимальну дохідність (Е. – 2015. – № 11. – С. 21).

Парцеляція частин складнопідрядного речення зумовлена функціонально-експресивним навантаженням парцельова-
ної частини. Виявлено найпоширеніші парцельовані конструкції:

а) із підрядними частинами причини: Результатом державних контрактів є задоволення суспільних і державних 
потреб при неможливості аутсорсингу соціальних і політичних ризиків. Тому сфера державної контрактної економіки 
потребує інституційного врегулювання балансу інтересів не двох, а трьох її сторін, якими є замовник, підрядник та сус-
пільство, представлене у вигляді незалежних від держави спеціально уповноважених громадських організацій (Е. – 2014. 
– № 3. – С. 23);

б) із підрядними частинами мети: Я вважаю, що було б набагато краще, якби провідні європейські держави, такі як 
Німеччина, Франція та Великобританія, теж розмістили невелику кількість своїх військовослужбовців у цих країнах. 
Щоб на регулярній основі там знаходилась не лише Америка (Е. – 2014. – № 6. – С. 81);

в) із підрядними частинами допустовості: Необхідно зазначити, що непрямі податки також чинять вплив на вартість 
фінансування інвестицій. Хоча загальновизнаною є думка, що непрямі податки суттєво не впливають на інвестиційні сти-
мули, оскільки перекладаються на кінцевого споживача у складі ціни товарів, робіт і послуг (Е. – 2015. – № 5. – С. 22);

г) із підрядним означальним частинами: Якщо виходити з цих трьох висновків, то українські фірми, що випускають 
продукцію, змушені будуть підвищувати якість своєї продукції для забезпечення підвищення конкурентоспроможності 
на спільному з Європою ринку. Що призведе до гонки за зростання конкурентоспроможності продукції, від чого виграє 
не лише європейський споживач, а й український (Е. – 2013. – № 9. – С. 77).

Прояви синтаксичної експресії спостерігаємо в парцельованих конструкціях, частини яких поєднані на рівні абзацного 
членування. Пор.: Підвищення уваги до стану трудових відносин, вдосконалення партнерських відносин у процесі праці 
та можливостей управління стає відображенням закономірних змін місця людини та якості її діяльності під впливом 
процесів розвитку постіндустріальної (тим більше – власне інформаційної) ери.

Але рівень теоретичної відповіді на запит практики не є адекватним гостроті ситуації (Е. – 2013. – № 8. – С. 15). 
Таким чином автор акцентує увагу читача на парцеляті з підрядною частиною причини. Зауважимо, що вживання таких 
парцельованих конструкцій є частотним у межах економічного дискурсу.

Висновки та перспективи дослідження. Отже, не зважаючи на характерну для наукового мовлення обмеженість 
уживання емоційно-експресивних елементів, певного комунікативного ефекту внутрішньої діалогізації в межах досліджу-
ваного економічного дискурсу автор досягає за рахунок активного вживання еліптичних та парцельованих конструкцій. 
Порушення ритмічної структури повідомлення, сприяє його експресивізації і, відповідно, актуалізації уваги читача на 
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окремих і важливих аспектах дослідження. Подальші дослідження передбачають аналіз синтаксичних засобів експресиві-
зації з повторенням структурних елементів.
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ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розглядаються сучасні методи організації самостійної роботи студентів технічних ВНЗ при вивченні 
іноземної мови шляхом використання Інтернет технологій. Визначено поняття самостійна робота студентів у 
технічних ВНЗ, охарактеризовано методичний опис можливостей використання Інтернет технологій для само-
стійного опрацювання матеріалу при вивченні англійської мови. 

Ключові слова: англійська мова; Інтернет технології; самостійна робота студентів, ВНЗ, комунікативні ком-
петентності. 

ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются современные методы организации самостоятельной работы студентов техниче-
ских вузов при изучении иностранного языка путем использования Интернет технологий. Определено понятие са-
мостоятельная работа студентов в технических вузах, охарактеризованы методический описание возможностей 
использования Интернет технологий для самостоятельной обработки материала при изучении английского языка.

Ключевые слова: английский язык; Интернет технологии; самостоятельная работа студентов, вуз, коммуни-
кативные компетенции.

INTERNET FACILITIES FOR STUDENTS’ INDEPENDENT WORK IN LEARNING ENGLISH 
The article deals with modern methods of using Internet facilities for independent work in learning foreign languages. The 

author offers the concept of students’ independent work in technical universities and characterizes the levels of knowledge that 
students acquire while performing the independent work. 

In the article, the Internet is defi ned as an important means of communication to fulfi l the independent work and motivate 
students’ for search and creative activities. Firstly, the Internet allows everyone to get constantly new information on a topic 
of interest. Secondly, existing sites allow students to track their knowledge by executing particular training exercises. Thirdly, 
using the Internet enables to create a real language environment when working with authentic literature, listening to the origi-
nal text, which will undoubtedly help to increase students‘ motivation to learn English. Finally, the Internet is indispensable 
in teaching different types and aspects of language. 

The practical part of the article reviews Internet sites and Internet facilities that can help student in learning English 
individually. The author considers the possibility of using Internet technology to organize independent work in learning 
English in non-linguistic universities that contribute to the development of students‘ skills in speaking, writing, reading and 
understanding the language. 

Key words: English language; Internet facilities; independent work of students, universities, communicative skills.

Невід’ємною складовою конкурентоздатності сучасного фахівця у різних галузях є знання іноземної мови. Посилення 
вимог до кваліфікаційних компетентностей працівників, зокрема, володіння іноземною(-ми) мовами, ускладнює завдання 
для викладачів ВНЗ у забезпеченні високого рівня освіченості студентів. Поряд із професійною підготовкою, важливими 
завданнями вищої школи є творчий розвиток студентів, формування їх професійних якостей, низки компетенцій та умінь, 
які сприяють активізації пізнавальної діяльності. Саме пізнавальна діяльність є основою самоосвіти, що передбачає по-
стійне оновлення фахівцями набутих знань та розвиток вмінь, які дозволяють миттєво реагувати на швидкий інформацій-
ний розвиток суспільства. 

Згідно з вимогами Ради Європи володіння англійською мовою студентів вищих навчальних закладів повинно від-
повідати рівню В2. Володіння даним рівнем означає, що ви можете легко скласти спонтанне висловлювання, говорити 
побіжно, все розуміти і не відчувати жодних труднощів у спілкуванні з носіями мови навіть якщо мова йде про вузьких 
професійних темах. Тобто вимоги до знань та вмінь студентів передбачають розвиток навичок говоріння, письма, читання 
та розуміння мови. Нажаль, досягнути таких вмінь при малій кількості аудиторних годин (90 годин за 1,5 семестри) у ВНЗ 
для вивчення іноземної мови не можливо. Тому значний тягар розвитку та вдосконалення навичок володіння іноземною 
мовою лягає на самостійну роботу. 

Розвиток вміння самостійно набувати знань – це одне з головних завдань дидактики вищої школи. У процесі реалізації 
цього завдання вирішується питання оптимізації навчального процесу та пошуку шляхів раціонального перерозподілу 
навантаження на різних етапах навчання при вивченні іноземної мови. Адже, «правильно організована самостійна робо-
та…», на думку вітчизняних науковців В. Лучкевича та Г. Кемінь «сприятиме підвищенню активності засвоєння інозем-
ної мови, оволодінню різними видами мовленнєвої діяльності» [5]. Отже, актуальність дослідження питання організації 
самостійної роботи студентів при вивченні англійської мови зумовлена соціальними потребами в спеціалістах з високим 
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рівнем знань іноземної мови. Проблема організації самостійної роботи чи самоосвіти не нова й привертала та привертає 
увагу не одного покоління науковців. Прихильниками самостійної роботи в навчанні були такі науковці як М. Пирогов, 
Д. Менделєєв, М. Лобачевський, М. Жуковський. Серед провідних імен сучасних дослідників самостійної роботи сту-
дентів варто відзначити С. Архангельського, Ю. Бабанського, С. Гончаренко, В. Козакова, І. Лернер, Н. Ничкало, П. Під-
касистого, М. Солдатенко, Н. Тализіну М. Ярмаченко та ін. Можливості використання Інтернет у навчанні досліджують 
– О. Войченко, Є. Долинський, І. Макаревич та ін. Так, питання використання локальної мережі в навчальному процесі 
прослідковується у роботах І. Круглова, В. Іштукова, А. Солопова; спілкування в мережі Інтернет Н. Вовковінська, Л. Ка-
линдрузь; здійснення пошуку у мережі Інтернет торкаються В. Базурін, О. Данилова, а особливості створення веб-сайтів 
описує у своїх працях І. Закомірний. 

Отже, особливості організації самостійної роботи учнів, студентів неодноразово ставали об’єктом для проведення 
наукових досліджень, для обговорення на сторінках і вітчизняної, і зарубіжної педагогічної, навчально-методичної лі-
тератури, на засіданнях науково-практичних конференцій, Інтернет-форумах. Метою нашого дослідження є розглянути 
ефективні для організації самостійної роботи студентів Інтернет технології, які сприяють вивченню англійської мови, 
проаналізувати їх особливості та шляхи застосування для розвитку комунікативних компетенцій. 

Самостійна робота студентів при вивченні професійної англійської відіграє першорядну роль. Згідно Закону України 
про вищу освіту 2014 [2], самостійна робота студентів (СРС), попри аудиторні і контактні години, належить до форм 
організації навчального процесу навчального навантаження, що входять у поняття загальної трудомісткості вивчення 
дисципліни. Самостійна робота визначається як невід’ємна частина навчальної роботи студента з вивчення дисциплін і 
курсів, встановлених затвердженим навчальним планом. Вона є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 
час, вільний від аудиторних навчальних занять. 

Керуючись Законом у Луцькому НТУ розроблено «Положення про самостійну роботу студентів» [7], де зазначено, що 
навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен ста-
новити не менше ніж 1/3 та не більше ніж 2/3 від загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення 
конкретної дисципліни. Так, для дисципліни «Іноземна мова» (англійська) відведено ½ навчального часу від загального 
обсягу годин. На самостійну роботу студенту-заочнику планується до 75-80% всього часу, відведеного на вивчення дис-
ципліни. Тому правильна організація самостійної роботи студентів має вирішальне значення для успішного виконання 
ними навчального плану, а діяльність викладача направлена на те, щоб перш за все організувати їх самостійну роботу.

Для організації самостійної роботи перед студентом необхідно чітко поставити мету і завдання навчальної роботи, по-
значити необхідний результат самостійної роботи і форми контролю отриманих в результаті вивчення знань, умінь, про-
фесійних навичок і т. д., надавати інформацію про рекомендовані навчальні і навчально-методичні видання. При цьому 
самостійна робота студента перестає бути допоміжним, другорядним видом навчальної роботи, на самостійне вивчення 
студентові можуть виноситися цілі теми і розділи дисципліни, що не розглядаються на аудиторних заняттях.

У ході самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська), студент може:
• набути нові знання й уміння, які дають можливість здійснювати комунікацію англійською мовою (засвоїти окремі 

теми, окремі питання теми, опрацювати тексти, лексику та ін.);
• закріпити знання теоретичного матеріалу на практиці (шляхом самостійного виконання вправ, контрольних робіт, 

тестів для самоперевірки);
• застосовувати отримані знання і практичні навики для аналізу ситуації і вироблення правильного рішення (під-

готуватись до групової дискусії за певною темою, ділової гри, «case study» (метод ситуацій); зробити письмовий аналіз 
конкретної ситуації; розробити проект та ін.);

• розвивати вміння дослідницької діяльності з використанням мовних навичок та застосовувати ці вміння для форму-
вання власної позиції, теорії, моделі (при написанні випускної, дипломної роботи, науково-дослідної роботи студента). 

Керуючись обґрунтуванням педагогічної системи, зробленою В. Беспалько та вдосконаленою Р. Жуковим і Ю. Кузнєцо-
вим [8], визначимо рівні навчання, чи то рівні знань, якими оволодівають студенти при виконанні самостійної роботи (рис. 1): 

Р    ис. 1. Рівні навчання

Отже, перший рівень навчання – це отримання знань, які дозволяють студенту розрізняти, впізнавати – «знає про» – зна-
йомий йому предмет, явище, певну інформацію. Другий рівень – знання-копії, що дозволяють переказати, репродукувати за-
своєну інформацію. Студент «знає як», тобто може зіставити різні ідеї, має уявлення про тенденції розвитку, взаємозв’язок 
ідей, може співвідносити ці ідеї зі своїми власними уявленнями. Третій рівень – знання-вміння, тобто студент уміє за-
стосувати отримані «знання як» та при необхідності моделювати їх відповідно до власного контексту і знаходити най-
більш доречні рішення. Четвертий рівень це найбільш софістичний рівень навчання, що передбачає розвиток в особистості 
знань-навиків, так званих автоматизованих вмінь, завдяки яким той, хто навчається, усвідомлює себе частиною світу, що 
вивчається ним, у якому він збирається діяти. П’ятий рівень – категорія творчості, результатом якої є так звані дії.

Організація самостійної роботи тудентів може мати свої види і форми, які повинні узгоджуватися із обсягом й склад-
ністю змісту матеріалу, розвитком загально-навчальних умінь студентів які залежать від рівня готовності студентів до 
самостійної діяльності. Відповідно до рівня засвоєння загально-навчальних умінь та пізнавальної активності студента 
В. Лучкевич та Г. Кемінь пропонують виокремити певні види самостійної роботи, які базуються на принципах послідов-
ності та доступності:
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– самостійна робота за зразком, яка виконується за допомогою поданої моделі чи інструкції і не потребує високого 
рівня пізнавальної активності студента; 

– реконструктивна самостійна робота, що передбачає застосування власного досвіду та інтелектуальних дій для пере-
творення навчального матеріалу, що виноситься на самостійне опрацювання, відповідно до певних навчальних вимог;

– самостійна робота варіативного характеру – рівень пізнавальної діяльності студента досить високий, що проявля-
ється через уміння самостійно проаналізувати проблемну ситуацію та виділити й узагальнити основні положення, які по-
требують конкретних рішень, а також уміння відокремити головне від другорядного, конкретизувати проблемні аспекти; 

– творча самостійна робота, під час якої пізнавальна активність і самостійність студента досягає найвищого рівня, 
що дозволяє отримати абсолютно нові знання про цінності матеріальної й духовної культури суспільства та окремої осо-
бистості зокрема [5]. 

За формами організації самостійну роботу можна розділити на фронтальну, групову й індивідуальну, а за місцем у 
навчальному процесі – на аудиторну й позааудиторну [6, c. 52]. Виходячи із цих параметрів, ефективність самостійної 
роботи студентів залежить від: правильного сполучення обсягу аудиторної й самостійної роботи; методично-коректно 
організованої роботи студентів в аудиторії та поза нею; надання необхідних методичних матеріалів з метою залучення 
творчої складової; способу контролю за організацією й ходом самостійної роботи. Тому в організації самостійної роботи 
студентів слід враховувати усі ці фактори, які б спонукали й мотивували студентів до вивчення іноземних мов. 

Зважаючи на швидкий розвиток інформаційних технологій досить дієвим засобом організації самостійної роботи при 
вивченні іноземної мови є Інтернет. Інтернет надає, з одного боку, величезне інформаційне поле, що містить найрізноманіт-
нішу педагогічно цінну інформацію, а з іншого – різні засоби пожвавлення сприйняття цієї інформації: графіку, звук, рух. 

Дослідник інформаційно-комунікаціїних освітніх технологій, Б. Дерешко вважає, що під час розвитку і вдосконалення 
навичок володіння іноземною мовою студенти самостійно можуть використовувати сучасні Інтернет-технології для: 

– пошуку інформації в мережі за допомогою web-браузерів, баз даних, інформаційно-пошукових та інформаційно-до-
відкових систем, автоматизованих бібліотечних систем, електронних журналів; 

– організації двомовного діалогу в мережі: використання електронної пошти, синхронних конференцій, спілкування 
on-line в мережах типу Skype, Chat; 

– створення тематичних web-сторінок і web-квестів за допомогою використання web-браузерів, графічних редакторів 
та ін. [1]. 

Для пошуку та обробки інформації у процесі дослідної роботи та узагальнення результатів дослідження В. Ягупов 
радить студентам використовувати таке програмне забезпечення: 

– комплект Microsoft Offi ce, до складу якого входить Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
Publisher; 

– різні браузери;
– графічний редактор Paint [9]. 
З вищесказаного слід визначити, що мета самостійної роботи студентів засобами Інтернет полягає у тому, щоб на-

вчити студентів знаходити та працювати з великими обсягами інформації, відпрацювати уміння аналізувати матеріал 
та вибирати головне, вирішувати типові перекладацькі завдання творчо та нестандартно. Крім того застосування Інтер-
нет-технологій у вищих навчальних закладах сприяють: самоосвіті та самовдосконаленню викладачів через різноманітні 
спільні дослідницькі роботи, проекти чи програми з використанням різноманіття методів і форм самостійної пізнаваль-
ної і практичної творчої діяльності; створенню мережі дистанційного навчання та підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів; створенню справжнього мовного середовище (в умовах сумісності міжнародних телекомунікаційних проектів, 
телеконференцій звичайних, а також аудіо – і відеоконференцій, чатів), що сприяє виникненню природної потреби в спіл-
куванні на іноземній мові і звідси – потреби у вивченні іноземних мов;

Огляді практичного застосування Інтернет технологій в організації самостійної роботи студентів при вивченні інозем-
них мов ми зосередимо на англомовних ресурсах, по-перше тому, що англійська є переважною мовою для вивчення у всіх 
вищих навчальних закладах, а по-друге, можливості застосування іноземної мови для міжнародного діалогу та співпраці 
пов’язані теж з англійською. Розглянемо можливості використання Інтернет технологій для організації самостійної робо-
ти при вивченні англійської у немовному виші, які сприяють розвитку у студентів навичок говоріння, письма, читання та 
розуміння мови. 

Використання Інтернет технологій в процесі організації самостійної роботи студентів при вивченні англійської мови 
для розвитку навичок говоріння відповідає реалізації основної мети навчання іноземної мови – формування комуніка-
тивної компетенції, оскільки всі інші цілі (освітня, виховна, розвиваюча) реалізуються в процесі здійснення цієї головної 
мети. Активний та ефективний розвиток комунікативних навичок і вмінь можливий за умов створення ситуацій практич-
ного використання мови як засобу між культурного спілкування.

Саме мережа Інтернет надає спілкуванню світових масштабів. Інтернет пропонує такі технології, які дають можли-
вість спілкуватись в режимі реального часу (чат, відео чат і аудіо чат) зокрема Skype, Viber, Yahoo / Google Messenger, 
Internet Relay Chat (IRC – Інтернет посиденьки), ICQ та Instant Messenger тощо. Тому теоретично (тобто технічно) за-
вдання організації усного спілкування з носіями мови може бути здійснена. Практично ж для більшості користувачів така 
послуга мережі виявляється поки недоступною, оскільки студенти не мають прямого контакту з носієм мови. Спілкування 
з носієм мови є найбільш ефективним засобом розвитку навичок говоріння, завдяки чому комуніканти можуть обмінюва-
тися своїми знаннями, розширяти словниковий запас і, звичайно, дізнаватися чужу культуру. 

Найбільш доступна форма спілкування з носієм мови це відвідування мовних клубів, які безкоштовно проводять во-
лонтери з Корпусу Миру. Але для тих, хто не уявляє себе без Інтернету можна відвідати Інтернет сайти https://coeffee.
com; https://howdoyou.do, https://www.easylanguageexchange.com; http://babelvillage.com; www.speaky.com; де можна легко 
познайомитися з носіями мови з різних країн світу, легко поспілкуватись з співрозмовником у чаті чи відео конференції, 
а іноді пограти у цікаві ігри он-лайн.

Для розвитку навичок письма Інтернет технології можна використовувати двома шляхами: пасивно й активно. Па-
сивне тренування супроводжується виконанням різноманітних вправ чи тестів лексичного та граматичного характеру, 
що сприяють відпрацюванню техніки письма. Наприклад, спеціальні вправи на заповнення пропусків, вибір з ряду форм 
потрібної, на корекцію. Знання граматичних форм контролюється вправами на перетворення однієї форми в іншу. Біль-
шість вправ носять тестовий характер, оскільки вони економічні по часу, об’єктивні в оцінці і можна вважати масові. Такі 
вправи можна знайти на відповідних Інтернет сайтах, як то граматичні: http://www.perfect-english-grammar.com; http://
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www.myenglishpage.com; http://www.grammarbank.com; http://www.learn-english-today.com; https://www.englishgrammar.
org; лексичні http://esl.fi s.edu; http://speakspeak.com http://www.englishvocabularyexercises.com та ін.

Активне тренування навичок письма можливе при спонтанному письмовому спілкуванні англійською мовою, яке можна 
реалізувати завдяки листуванню електронною поштою, участі у комунікації на різни форумах, чатах, блогах. Ще однією актив-
ною формою розвитку навичок письмового мовлення у процесі організації самостійної роботи студентів є проектна діяльність. 

Метод проектів доволі часто використовується для організації самостійної роботи студентів. Проектна діяльність 
сприяє формуванню у студентів здатності самостійно визначати мету діяльності, раціонально організовувати свою на-
вчальну працю, самостійно знаходити потрібну інформацію, добирати доцільні способи для розв’язання завдання. Осо-
бливості реалізації методу проектів полягає в тому, що для виконання практичних дій студенту доводиться формувати 
записи, підписи та тексти на основі матеріалу за темою проекту.

Звісно ж, розвиток навичок письма не можливій без словників – основного допоміжного інструменту для поповне-
ння лексичного запасу. В мережі Інтернет можна легко знайти електронні аналоги товстенних паперових словників як 
то – Lingvo.ua. тут же знайдете аудіо вимовляння слів англійською та найбільш вживані стійкі словосполучення. для дуже 
вузько-спеціалізованої лексики використовую Multitran – особливо рятує при перекладі професійних текстів – юристів, 
економістів і т.д. ну і наостанок – словники синонімів та стійких сполучень слів англійською для справжніх мовних geeks: 
Thesaurus.com (введіть у верхній рядок слово та отримайте вичерпний список синонімів) і Oxford Collocation Dictionary.

Однією з Інтернет технологій, яка сприяє самостійному вдосконаленню навичок письма є блог. Блог – ця сторінка сай-
ту, представлена у вигляді журналу-щоденника або календаря, в якому інформація розташовується в хронологічній послі-
довності. Блог може оновлюватися щоденно/щотижнево/ щомісячно. Правом розміщення інформації і редагування блога 
володіє його творець, відвідувачі ж блога можуть залишити свої коментарі до статей. У блозі можна також розмістити фо-
тографії, аудіо, відео, посилання на інші сайти, Інтернет статті, і тому подібне. Блоги, які створюються в Інтернеті можна 
класифікувати за критерієм його власника: the tutor blog (підтримується викладачем (наприклад http://isblog.com.ua), the class 
blog (підтримується спільними зусиллями викладача і студентів), the learner blog (підтримується студентом індивідуально).

Інтернет є чудовим засобом для тренування навиків читання, які представляють собою автоматизовані зорово-мов-
ленєво-слухові зв’язки мовних одиниць з їх значенням, на основі яких відбувається впізнавання і розуміння письмових 
знаків і письмового тексту в цілому і, отже, реалізація комунікативних вмінь. Залежно від мети розрізняють оглядове, 
ознайомлювальне, вивчаюче та пошукове. Зріле вміння читати передбачає як володіння всіма видами читання, так і лег-
кість переходу від одного його виду до іншого в залежності від зміни мети отримання інформації з даного тексту.

Звичайно, працюючи безпосередньо з Інтернет, студенти можуть знайти величезну кількість автентичних матеріалів 
для читання по досліджуваній темі. Максимально точне і повне розуміння текстової інформації можливе за умови глибо-
ких знань лексики та граматики для критичного осмислення та аналізу тексту. Тому при індивідуальному опрацюванні 
текстів у студентів формуються вміння самостійно долати труднощі з його розуміння. 

Викладачі (вчителі) англійської мови з сумом констатують, що багато студентів вищих навчальних закладів відчува-
ють труднощі з сприйняттям мови носіїв мови на слух. Формування навички аудіювання – один із способів вирішення да-
ної проблеми, де може допомогти Інтернет. Інтернет-мережа є найкращим джерелом аудіоматеріалів з записами мовлення 
носіїв мови (в тому числі і професійних акторів) у вигляді звукових файлів і текстів до цих звукових фрагментів у вигляді 
текстових файлів. Ретельна робота над аудіоматеріалами сприяє підготовці слухачів до ситуацій реального спілкування і 
знімає можливі труднощі. 

До труднощів аудіювання, що пов’язані із складнощами сприйняття мовлення В. Козаков відносить:
1) однократність і короткочасність пред’явлення інформації, що вимагають від слухача швидкої реакції при сприйнят-

ті звучного тексту; 
ми не в змозі що-небудь змінити, не можемо пристосувати мову до власного рівня розуміння (у кожної людини свій 

стиль, іноді він занадто науковий, а іноді надто емоційний, насичений ідіомами і образними виразами); 
темп, що задається мовцем. Середній темп англійської мови 250 складів на хвилину [3].
Дієвою формою розвитку навичок аудіювання засобами Інтернет технологій на нашу думку є прослуховування под-

кастів, пісень та перегляд фільмів англійською мовою. Подкасти – це своєрідні теле- й радіопередачі, викладені у вільний 
доступ у мережі. При вдосконаленні навичок аудіювання студент може скачувати цікаві для себе записи та слухати їх, 
водночас підгодовуючи мозок корисною інформацією. Для завантаження подкастів на ваш смартфон необхідно викорис-
тати одну із програмок (Overcast, PodWrangler, Podcast Addict, DoublePod та ін.). Подкасти можна знайти на сайті English 
from ВВС; Podcastsinenglish.com; Englishclass101.com; TED audio podcasts; IELTSpodcast.com; Downtobusinessenglish.com 
або radiolingua.com. 

 Прослуховування, а потім повторення під музику слів пісень, є іншим чудовим способом для студентів самостійно 
вивчити мову. Люди співають пісні у всьому світі, а іноді, вони навіть не знають про що ідеться в пісні насправді. Мелодії 
легко запам’ятати і відновити в пам’яті разом зі словами. Недоліки, які можуть виникнути при використанні цього методу, 
є недостатня розмовна практика і досить обмежений набір лексики слухача.

Під час перегляду улюбленого фільму англійською мовою студент одночасно може поліпшити свої навички слухан-
ня, а також словниковий запас. Для тих, хто ще не добре володіє навичками аудіювання є багато сайтів, які пропонують 
субтитри українською мовою майже у кожному фільмі або телешоу. Зокрема, на сайтах http://speechyard.com/ua/video/ та 
http://kinoprostir.com ви можете визначити мову субтитрів та обрати англомовний фільм для перегляду. 

Іншою формою покращення навичок аудіювання є прослуховування подкастів, яке є корисним ще і для покращення 
словникового запасу студентів. Існує величезна кількість різних подкастів по всьому Інтернету, що містить сучасну ін-
формацію з цікавих і важливих тем. А для найбільш «просунутих» студентів цікавим і повчальним буде прослуховування 
промов ТЕД. TED (абревіатура від англ. Technology Entertainment Design; Технології, Розваги, Проекти) – відома щорічна 
конференція, присвячена «ідеям вартим поширення» [10]. Потрапити на неї можна тільки за запрошенням. Конференція 
TED славиться своїми лекціями (TED Talks), які спочатку були зосереджені на технологіях, розвагах та дизайні, але 
згодом включили також природничі науки, мистецтво, освіту, культуру, бізнес, глобальні проблеми, сталий розвиток – 
широкі сфери тем, що разом формують наше майбутнє. Виступи TED доступні на веб-сайті http://www.TED.com. Сайт 
конференції TED надає можливість відвідувачам переглядати виступи із субтитрами багатьма мовами. Більшість перекла-
дів субтитрів здійснюється користувачами сайту, які виявили бажання здійснити переклад, на добровільній та безоплатній 
основі. Станом на травень 2015, із понад 2000 виступів доступних на сайті, 1023 – перекладені українською (субтитри), 
деякі озвучені українською.
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Висновки. Сучасні Інтернет технології відіграють важливу роль в організації самостійної роботи студентів при ви-
вченні англійської мови. Головним чином, це залежить від широкого спектра можливостей мережі. По-перше, Інтернет 
дозволяє постійно отримувати нову інформацію на тему, що цікавить. При цьому інформація іноземною мовою буде 
абсолютно автентичної і, крім того, сучасної. По-друге, існуючі сайти дозволяють відстежити рівень своїх знань, викону-
ючи ту чи іншу тренувальне вправу. По-третє, за допомогою Інтернет можна створити справжнє мовне середовище при 
роботі з автентичної літературою, аудіювання оригінальних текстів, що, безсумнівно, сприяє підвищенню рівня мотивації 
студентів до вивчення англійської. І, нарешті, Інтернет є незамінним помічником при навчанні різним видам і аспектам 
мовної діяльності. Використовувати Інтернет технології, безсумнівно, можна на всіх етапах навчання іноземної мови. Але 
особливо важливу роль глобальна мережа буде відігравати при самостійній роботі студентів, спонукаючи їх до пошукової 
та творчої діяльності.
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INTERKULTURELLE KOMPETENZ IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT 

МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ НА ЗАНЯТТІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглянуто питання формування та розвитку міжкультурної компетенції студентів на занятті іно-

земної мови як необхідного фактору для здійснення процесу комунікації між представниками різних культур. 
Ключові слова: міжкультурна компетенція, культура, іноземна мова. 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматривается вопрос формирования и развития межкультурной компетенции студентов на заня-

тии иностранного языка как необходимого фактора для осуществления процесса коммуникации между представи-
телями различных культур.

Ключевые слова: межкультурная компетенция, культура, иностранный язык.

INTERCULTURAL COMPETENCE IN THE FOREIGN LANGUAGE
The need for language competence in a global society touches every sector of life. From career preparation in an inter-

national workforce to citizen diplomacy and national defense to one’s role in a social or virtual community, communication 
across cultures is the key. Learners today must have the linguistic profi ciency to communicate with global audiences, insight 
into the cultural perspectives that shape those audiences, and the ability to behave appropriately in a variety of cultural con-
texts. Intercultural competence, therefore, is the demonstration of interaction between the use of language skills and cultural 
knowledge. The national World Readiness Standards for Learning Languages highlights the need for learners to understand 
the relationship between a culture’s perspectives and its products and practices. Demonstrating intercultural competence 
requires both the ability to use the language and behave appropriately in cultural contexts. Learners and educators must 
recognize that language and culture are inseparable. This requires the near exclusive use of the language of study. Thus, as 
language profi ciency grows, so will intercultural competence.

Key words: intercultural competence, culture, foreign language.

Einleitung. Der Fremdsprachenunterricht steht im Zuge der Globalisierung vor neuen Herausforderungen. Er muss neben 
der Ausbildung rein sprachlicher Qualifi kationen auch auf den ständig wachsenden Austausch mit anderen Kulturen vorbereiten. 
Interkulturelles Lernen, das der Entwicklung interkultureller Kompetenz dienen soll, ist daher auch Bestandteil von Lehrplänen.

Was ist eigentlich Fremdsprachenunterricht? Zur Klärung dieser Frage möchten wir die Defi nitionen von B. Müller und 
Y. Xuemei zu Rate ziehen. 

Analyse der letzten Forschungen und Veröffentlichungen. B. Müller betont den Zusammenhang der zu lernenden Sprache mit 
der Kultur, aus der sie kommt: «Wegen des Inklusionsverhältnisses zwischen Kultur und Sprache müsste jeder Fremdsprachenun-
terricht mit den fremden Ausdrucksformen auch die durch sie transportierten fremdkulturellen Bedeutungen vermitteln. Zumindest 
müsste den Lernenden klar werden, dass die fremde Sprache, die sie lernen, Ausdruck eines fremdkulturellen Komplexes ist, der 
sich in Einzelbereichen mehr oder weniger stark, insgesamt jedoch als zusammenhängendes System deutlich von dem mutter-
sprachlichen unterscheidet und dass es Aufgabe der Lernenden ist, im Verlaufe des mehrjährigen Lernprozesses auch solche kul-
turellen Komponenten zu erfassen. Erst einen Unterricht mit solchen Zielvorstellungen und didaktischen Umsetzungen bezeichne 
ich als Fremdsprachenunterricht» [8, S. 133].
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Heute spricht man häufi g von «interkulturellem Fremdsprachenunterricht» statt von «Fremdsprachenunterricht» oder von «in-
terkulturellem Vergleich», wenn «Kulturvergleich» gemeint ist. Y. Xuemei sieht das Fremdsprachenlernen als interkulturelles 
Lernen und damit als Vorgang, der erfolgt, «indem man dabei im Medium der Fremdsprache der Fremdkultur begegnet, indem 
das soziokulturell geprägte Deutungsmuster bewusst wird, indem man das fremde Deutungsmuster kennenlernt und das eigene in 
Frage stellt, indem man die Fremden und die Eigenen aufeinander bezieht und miteinander aushandelt, indem man vorhandene 
Vorurteile und Klischees abbaut, indem es zum Fremd- und Eigenverstehen bzw. zu tatsächlicher Verständigung zwischen den 
Kulturen beiträgt» [3]. 

Je nach Fachdisziplin und Kulturraum kann der Begriff interkulturelle Kompetenz durchaus unterschiedlich belegt sein. Es 
lässt sich behaupten, dass er in unserer Gesellschaft zum Modebegriff geworden ist [6]. In dieser Arbeit fi nden diejenigen Defi niti-
onen Anwendung, die unmittelbar mit dem Thema verknüpft sind. Sie werden im Folgenden kurz vorgestellt.

In der Didaktik verstehen wir unter interkultureller Kompetenz weitgehend die Fähigkeit zu mehrperspektivischer Wahrneh-
mung der fremdkulturellen Gegebenheiten, zu Empathie und kritischer Toleranz gegenüber der fremden Kultur und ihren Men-
schen, somit die Fähigkeit, die fremde Kultur, die Rollenerwartungen ihrer Angehörigen und deren Handlungen zu verstehen, über 
Strategien zu verfügen, sich mit eigen- und fremdkulturellen Phänomenen auseinanderzusetzen und so die fremde Welt vor dem 
Hintergrund der eigenen − und umgekehrt − zu deuten [6]. 

Interkulturelle Kompetenz ist ein wesentlicher Aspekt von sozialer Kompetenz. Es geht darum, sich der Situation entsprechend 
zu verhalten und sich mit seinen Mitmenschen zu verständigen. A. Moosmüller versteht unter interkultureller Kompetenz «die 
allgemeine linguistische, soziale und psychische Fähigkeit einer Person, mit Individuen und Gruppen, die einer anderen Kultur 
angehören, erfolgreich zu kommunizieren» [7, S. 272].

A. Thomas defi niert interkulturelle Kompetenz als die Fähigkeit, «den interkulturellen Handlungsprozess so mitgestalten zu 
können, dass Missverständnisse vermieden oder aufgeklärt werden können und gemeinsame Problemlösungen kreiert werden, die 
von den beteiligten Personen akzeptiert und produktiv genutzt werden können» [11, S. 141].

H.-J. Lüsebrink bezeichnet interkulturelle Kompetenz als das «Vermögen mit fremden Kulturen und ihren Angehörigen in 
adäquater, ihren Wertesystemen und Kommunikationsstilen angemessener Weise zu handeln, mit ihnen zu kommunizieren und sie 
zu verstehen» [6, S. 9]. 

Nach L. Volkmann besteht interkulturelle Kompetenz aus der Fähigkeit, in der konkreten Situation einer interkulturellen Be-
gegnung die Unterscheidung zwischen der eigenen und der Zielkultur zu erkennen und diese ohne Missverständnisse entwickeln 
zu können [12, S. 12].

Nach V. Fischer ist interkulturelle Kompetenz eine soziale oder eine Beziehungskompetenz. Sie umfasst eine Reihe von Teil-
kompetenzen: Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen, die auf kognitiver, emotionaler und psychomotorischer Ebene 
den Umgang mit kultureller Vielfalt ermöglichen; deshalb entwickelt sie sich auf einem Wertehintergrund. Der Erwerb interkultu-
reller Kompetenz bleibt eine lebenslange Aufgabe, die nicht mit erfolgreich absolviertem Fremdsprachenunterricht oder mit einem 
Fortbildungskurs abgeschlossen sein kann, sondern sich immer mehr an den sich wandelnden Anforderungen der gesellschaft-
lichen Realität orientiert [2, S. 34].

A. Knapp-Potthoff defi niert interkulturelle Kompetenz als: die Fähigkeit, mit Mitgliedern fremder Kommunikationsgemeinschaf-
ten ebenso erfolgreich Verständigung zu erreichen wie mit denen der eigenen, dabei die im einzelnen nicht genau vorhersehbaren, 
durch Fremdheit verursachten Probleme mit Hilfe von Kompensationsstrategien zu bewältigen und neue Kommunikationsgemein-
schaften aufzubauen wobei mit dem Begriff Kommunikationsgemeinschaft Kultur oder Gesellschaft zu verstehen sind [4, S. 196].

Die Kommunikationsteilnehmer müssen laut A. Knapp-Potthoff vor allen Dingen affektive Eigenschaften erfüllen, wie Empa-
thiefähigkeit und Toleranz. Hinzu kommen kulturspezifi sches Wissen, insbesondere darüber, dass die eigene Kultur von der frem-
den Kultur verschieden ist, und das Wissen über Kultur und Kommunikation im Allgemeinen. Wer weiß, was für eine gelungene 
Kommunikation notwendig ist, kann mangelndes konkretes Wissen damit kompensieren. Diese drei Aspekte also, Verstehen der 
fremden Kultur, Abbauen von Vorurteilen und Fähigkeit zu Toleranz stellen die Basis für Strategien dar, die für interkulturelle 
Kommunikation erforderlich sind [4]. 

A. Knapp-Potthoff unterscheidet weiter zwei wesentliche Strategieformen: 
1. Interaktionsstrategie: Es muss die Kommunikationsbereitschaft erhalten werden (z.B. Tabuverletzungen vermeiden oder 

darüber hinwegsehen). Es sollte nach Gemeinsamkeiten gesucht werden, auf deren Basis man die Kommunikation aufbauen kann 
(z.B. eine gemeinsame Sprache oder ähnliche Bildungs- und Erfahrungshintergründe). Mit Missverständnissen muss gerechnet 
werden und Äußerungen sollten so spät wie möglich interpretiert werden [4, S. 203].

2. Lernstrategien zur Erweiterung und Differenzierung des kulturspezifi schen Wissens: Diese sollen Hilfen für die Kommu-
nikationspartner sein, mit denen sie eigenständig ihre Wissensbasis vergrößern können. Das können einerseits Frage- und Beo-
bachtungstechniken, andererseits auch vorsichtig eingesetztes, bewusstes Verletzen angenommener Konventionen sein [4, S. 203]. 

Interkulturelle Kompetenz wird oft mit dem Begriff Empathie in Verbindung gebracht. A. Schinschke sieht Empathie als we-
sentlichen Teil von interkultureller Kompetenz, als einen ausgezeichneten Ausgangspunkt für die Verbindung von kommunikativer 
Kompetenz, landeskundlichem Wissen, affektiven Einstellungen und Voraussetzungen sowie praktischen Verhaltensweisen für 
das Ziel einer besseren Kommunikation [10, S. 45]. Die Kenntnis der fremden Kultur ist für sie eine wesentliche Voraussetzung 
für die Entwicklung empathischer Fähigkeiten. Damit nähert sie sich der Auffassung H.-J. Krumms, dass das Erlernen einer 
Fremdsprache gleichbedeutend mit dem Suchen nach einem Zugang zu einer anderen Kultur ist [5]. Dabei muss einerseits von den 
Einstellungen und Verstehensvoraussetzungen der Lerner ausgegangen werden, andererseits muss man nach methodischen Wegen 
suchen, die die Lerner auch affektiv ansprechen und dazu beitragen, dass sie sich über ihre Einstellungen, Vorurteile, Sympathien, 
Antipathien, Interessen, Verhaltensintentionen usw. bewusst werden, um den Umgang damit zu üben [10, S. 45].

Zusammengefasst meint interkulturelle Kompetenz Fähigkeiten wie:
− interkulturelle Situationen und Zusammenhänge wahrzunehmen, sie mit ihren Problemstellungen zu erfassen und in ihnen 

Chancen zu begreifen;
− sich als Person in multikulturellen Kontexten zurechtzufi nden;
− das eigene Bedingungs-, Bezugs- und Wertesystem zu sehen und eigene Einstellungen, eigenes Verhalten und Handeln kri-

tisch refl ektieren zu können;
− Konfl ikte im interkulturellen Kontext wahrnehmen und bearbeiten zu können [11].
Interkulturelle Erziehung und Bildung soll die Lernenden also «dabei unterstützen, ihre alltägliche Wahrnehmung multikulturel-

ler Situationen zu deuten und sich selbstständig in der Vielfalt multikultureller Situationen zurechtzufi nden» [1, S. 62]. Mangelnde 
interkulturelle Kompetenz verursacht notwendigerweise Schwierigkeiten in der interkulturellen Kommunikation. Diese Erkenntnis 
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beginnt sich im Bereich des Fremdsprachenerwerbs durchzusetzen. In diesem Sinn die Zielsetzung des Fremdsprachunterrichts zu 
gestalten, hängt zu einem großen Teil von den Lehrern ab. Sie sollten den Lernenden einen Unterricht mit verschiedenen Lehrtypen 
und Lehrstrategien bieten, die geeignet sind, sie darauf vorzubereiten, ihre Sprach-, Kultur-, und Kommunikationskompetenz bzw. 
interkulturelle Kompetenz gemeinsam zu entwickeln, mit Perspektivwechseln, «denen man aber mit Toleranz begegnen sollte» [1].

Die Erkenntnis der Bedeutung der Ausbildung von interkultureller Kompetenz hat sich durchgesetzt, ihre Umsetzung bleibt 
eine ständige Herausforderung. Dazu gehört die Frage, zu welchem Zeitpunkt sie einsetzen soll. Wir stimmen H. Röschs Auffas-
sung zu, dass interkulturelle Kompetenz nicht erst im Fortgeschrittenenkurs unterrichtet werden, sondern schon im Kindergarten 
spielerisch eingeführt werden sollte. Junge Leute sollten für ethnische, kulturelle und religiöse Unterscheide im möglichst frühen 
Alter sensibilisiert werden. Hier geht es darum, dass im Fremdsprachenunterricht Kultur und Fremdverstehen als gleichberechtigte 
Ziele zu betrachten sind [9].

Eine der wichtigsten Grundlagen für die Ausbildung interkultureller Kompetenz ist die erfolgreiche Kommunikation zwischen 
Menschen aus verschiedenen Kulturen. Eine der Voraussetzungen für diesen Prozess ist ein interkulturelles Kommunikationsbe-
wusstsein. [9].

Interkulturelle Kommunikation basiert auf solchen Merkmalen wie Sprache und Ethnie, aber auch auf Geschlecht, Schichten-
zugehörigkeit, Dialekt und anderen Faktoren. Welche Merkmale mehr oder weniger dem allgemeinen Verständnis der Interkultu-
rellen Kommunikation dienen, hängt mit unserem Kulturverständnis zusammen [11].

In der Interkulturellen Kommunikation ist zu beachten, dass es unterschiedliche, voneinander differenzierbare Kulturen gibt. 
Kultur und Kommunikation stehen in einem Zusammenhang, d. h. Kultur spiegelt sich in der Kommunikation wieder. Menschen 
sind oft in ihrer Kultur verankert. Dennoch lässt sich Kultur jedoch nicht als Korsett betrachten, von dem man sich nicht befreien 
kann, sondern als eine eigenständige Form für Möglichkeiten von Umweltbewältigung. In den gleichen Kommunikationssituati-
onen haben verschiedene Sprachen oft unterschiedliche Ausdrucksformen, die sowohl über innerliche als auch über äußerliche 
Besonderheiten verfügen. Die Probleme tauchen in der asymmetrischen Beziehungsstruktur aufgrund unterschiedlicher Sprach-
kompetenz auf, z. B. bei der Kommunikation zwischen Muttersprachler und Nicht-Muttersprachler, außerdem beim Übersetzen 
verbaler Ausführungen (einer Satzstruktur), die von Angehörigen anderer Kulturen zu Interpretationen bzw. auch Reaktionen 
führt, die vom Sprecher nicht intendiert worden sind. So kommt es vor, dass Begriffe in verschiedenen Kulturen unterschiedlich 
konnotiert sind [8].

Also, Interkulturelle Kommunikation wird dann erfolgreich, wenn die Kommunikationspartner die unterschiedlichen kulturel-
len Voraussetzungen mit Fremdsprachenkompetenz und interkultureller Kompetenz ausgleichen können.
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УКРАЇНСЬКІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

У статті розглянуті особливості діяльності вищих навчальних закладів в Україні в умовах інноваційного розви-
тку держави; проаналізована інноваційна діяльність вітчизняних вищих навчальних закладів; сформульовані завдан-
ня викладачів ВНЗ в умовах інноваційного розвитку системи освіти.

Ключові слова: ринок освітніх послуг, система освіти, інновація, глобалізація, державна політика в сфері інно-
ваційної діяльності.

УКРАИНСКИЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГО-
СУДАРСТВА

В статье рассмотрены особенности деятельности высших учебных заведений в Украине в условиях инновацион-
ного развития страны; проанализирована инновационная деятельность отечественных высших учебных заведений; 
сформулированы задания преподавателей ВУЗов в условиях инновационного развития системы образования. 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, система образования, инновация, глобализация, государствен-
ная политика в сфере инновационной деятельности.
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UKRAINIAN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN TERMS OF THE INNOVATIVE DEVELOP-
MENT OF THE STATE

In Ukraine, as in the other countries, higher education for a long time has been interpreted not only as a necessary ele-
ment for the development and competitiveness of the individual in the labor market, but also as a kind of «product» that can be 
offered by the educational institutions to their customers. And, despite the fact that we are quite a long time dealing with this 
phenomenon, in the modern economy «educational services market, especially in the context of globalization was not explored 
until recently. Due to the emergence of the trend towards globalization, many institutions of higher education tended to the inter-
nationalization of higher education. In terms of globalization, i.e. convergence of national higher education systems of different 
countries, one of the trends of university strategies was to integrate the national educational services in the global education 
system. Universities in a competitive educational services market should evaluate their competitiveness and develop their core 
technologies and projects that will permanently enhance the role of the institution in the national and international markets. 

Key words: educational services’ market, educational system, innovation, globalization, state policy in innovational activity. 

В наш час процес впровадження інновацій тісно пов’язаний з різними сферами нашого життя. Різні інноваційні тех-
нології стали також і частиною системи вищої освіти. Цією проблематикою займалися В. С. Дієв [1], М. М. Канаєв [2], 
І. О. Борисик, Н. М. Чигасова, Г. С. Григор’єв [3], Н. Ю. Кривицька [5], В. І. Слободичков [5], В. М. Геєць [6], Ю. Ю. Хай-
нацька, Т. А. Гордєєва [8] та ін.; в основному, вони присвячені проблемам розвитку вищої освіти в умовах нових реформ 
та заходам, що потрібно здійснити з метою вдосконалення вітчизняної вищої освіти. Зрозуміло, що розгляд цих питань 
безперечно є досить важливим, але, все ж, поза увагою вчених залишилися такі аспекти досліджуваної проблеми, як: роль 
навчального закладу на ринку освітніх послуг, розвиток освітніх послуг в умовах глобалізації та інформатизації, адаптація 
навчальних установ та їх існування серед так званих «конкурентів» на ринку шляхом впровадження різноманітних інно-
вацій та багато інших. 

Вищі навчальні заклади мають пристосовуватися до цієї нової умови та розглядати нові можливості як спосіб досяг-
нення конкурентної переваги. Але до нововведень теж потрібно підходити помірковано: як зазначають фахівці у галузі 
педагогічної інноватики, що досліджували, зокрема, життєві цикли різних інноваційних процесів, дуже часто, отримавши 
позитивні результати від освоєння нововведення, педагоги необґрунтовано прагнуть його універсалізувати, поширити його 
на всі сфери педагогічної практики, що нерідко закінчується невдачею і призводить до розчарування інноваційною діяль-
ністю [2; 4]. Без регламентації введення інновацій неможлива нормальна діяльність ВНЗ. Педагогічні інновації перш за все 
мають бути результатом творчого пошуку нестандартних рішень різноманітних проблем, що постають перед навчальним 
закладом. Це приведе до виникнення нових навчальних технологій, ідей, винайдення оригінальних форм та методів навчан-
ня і виховання, формування новітніх освітніх моделей і, як наслідок, нестандартних підходів до управління ВНЗ.

Здійснення інновацій в сфері вищої освіти чітко регламентовано законодавством України. Згідно з Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 680-р «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної сис-
теми» [9], основними завданнями розвитку національної інноваційної системи вищої освіти є забезпечення інноваційної 
спрямованості системи освіти шляхом:

– підвищення рівня комп’ютеризації вищих навчальних закладів;
– активізації науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів та збільшення обсягу її бюджет-

ного фінансування;
– утворення інноваційних структур в системі освіти;
– реформування системи освіти з урахуванням вимог європейських стандартів і збереженням культурних та інтелек-

туальних національних традицій.
Підвищення результативності вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок з метою посилення його ролі у 

забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки повинно здійснюватися шляхом:
– інтеграції вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок до світової інноваційної системи, сприяння розви-

тку міжнародного партнерства у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності;
– збільшення частки наукових та науково-технічних досліджень, спрямованих на створення нових видів інноваційної 

продукції;
– орієнтації національних товаровиробників на створення високотехнологічної конкурентоспроможної та екологічно 

чистої продукції;
– врахування кон’юнктури світового ринку під час визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та 

інноваційної діяльності.
– Забезпечення розширеного відтворення знань на основі інтеграції діяльності вищих навчальних закладів, академіч-

них та галузевих наукових установ шляхом:
– підвищення рівня фондоозброєності державного сектору наукових досліджень і розробок;
– концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, створенні умов 

для організації високотехнологічного виробництва в Україні;
– посилення взаємодії освіти та науки, створення університетів дослідницького типу на базі провідних вищих на-

вчальних закладів;
– стимулювання процесу підвищення кваліфікації, розвиток системи дистанційного навчання.
Всі названі запропоновані складові трансформації вищої освіти в умовах здійснення інноваційної політики починають 

втілюватися в життя українськими вищими навчальними закладами. Але досить часто на цьому шляху ВНЗ стикаються 
з певними проблемами, в першу чергу, економічними, в тому числі, фінансового характеру. Крім цього, слід відзначити 
також недосконалість правових документів, що регулюють інноваційну діяльність вищих навчальних закладів. 

Згідно з постановою, розв’язання проблеми розвитку національної інноваційної системи, спрямованої на підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки, потребує забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади, 
громадських та наукових інституцій, що є неможливим в рамках окремої програми розвитку галузей національної економі-
ки або регіонів, а також засобами територіального чи галузевого управління.   Можливі два варіанти розв’язання проблеми: 

– Перший варіант передбачає розвиток національної інноваційної системи шляхом надання першочергової підтримки 
підсистемі генерації знань з метою збільшення кількості проведених наукових досліджень і розробок.  Основним недолі-
ком першого варіанта є значний ризик виникнення невідповідності результатів наукових досліджень і розробок вимогам 
і потребам національної економіки та переорієнтації вітчизняного науково-технічного потенціалу на задоволення потреб 
інноваційного розвитку економік інших держав.  Розв’язання проблеми за першим варіантом передбачає, що формування 
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та реалізація державної інноваційної політики у відповідних галузях економіки здійснюватиметься відповідними органа-
ми виконавчої влади самостійно, що може спричинити дублювання їх функцій та ускладнити процес вирішення окремих 
стратегічних питань розвитку національної інноваційної системи. 

–  Другий, оптимальний варіант передбачає розвиток національної інноваційної системи шляхом здійснення комплек-
су заходів щодо збалансованого розвитку усіх підсистем національної інноваційної системи, підтримки інноваційної ак-
тивності вітчизняних суб’єктів господарювання на всіх стадіях інноваційного процесу, стимулювання попиту на результа-
ти наукових досліджень і розробок, кваліфікований персонал, створення сприятливих умов для виробництва інноваційної 
продукції з високим рівнем доданої вартості.  Розв’язання проблеми за другим варіантом потребує узгодження держав-
ної промислової, фінансової, податкової політики з державною політикою у сфері освіти, наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності [9]. 

Говориться у постанові і про результати, яких ми повинні досягти, втіливши в життя названі завдання . Реалізація на-
прямів та виконання завдань розвитку національної інноваційної системи, визначених цією Концепцією, дасть змогу до 
2025 року:  

– створити умови для провадження ефективної діяльності суб’єктами, які створюють (сприяють створенню) та поши-
рюють нові знання та технології, а також застосовують їх у господарській діяльності; 

– збільшити частку інноваційної продукції в прирості валового внутрішнього продукту, яка повинна досягти не менш 
як 30 відсотків загального обсягу приросту валового внутрішнього продукту; 

– забезпечити інтеграцію вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок до світового науково-технологічного 
простору; 

– активізувати залучення об’єктів інтелектуальної власності, матеріальних, фінансових і кадрових ресурсів для забез-
печення технологічного розвитку національної економіки; 

– збільшити до 50 відсотків частку інноваційної продукції в обсязі виробництва промислової продукції; 
– підвищити до 60 відсотків частку інноваційно активних підприємств у промисловості та до 30 відсотків частку сек-

тора високотехнологічних виробництв у структурі обробної промисловості; 
– збільшити у 5-7 разів обсяг експорту високотехнологічної продукції та технологій [9]. 
На сьогоднішній день основними показниками проведення інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах є 

інноваційні проекти, тобто заходи, здійснювані з метою створення певних інновацій (модернізація освітніх технологій, 
методичного та технічного забезпечення, надання нових освітніх послуг, підготовка спеціалістів, які дійсно будуть по-
трібними на сучасному ринку праці та ін.) В. І. Слободчиков в основу структурування інноваційної діяльності покладає 
діяльнісний підхід, виокремлюючи такі компоненти інноваційної діяльності: науково-дослідна діяльність, спрямована на 
отримання знань про відкриття; проектна діяльність, метою якої є розробка інструментально-технологічного знання щодо 
шляхів впровадження відкриття (інноваційний проект); освітня діяльність, спрямована на професійний розвиток суб’єктів 
інноваційної діяльності, їх особливого досвіду щодо реалізації нововведення. З огляду на зазначене вище, дослідник під-
креслює, що інноваційна діяльність спрямована на перетворення відкриття в проект, проекту у технологію реальної ді-
яльності, результати якої і представляють собою інновацію [5].

Як бачимо, процес створення інноваційних проектів тісно пов’язаний із ринком освітніх послуг і з ринком праці. 
Серед інноваційних проектів, що здійснюються вітчизняними вищими навчальними закладами, можна, в першу чергу, 
виділити навчально-методичні, спрямовані на модернізацію освітніх послуг, розробку нових програм, підручників і т.п., 
та науково-технічні, орієнтовані на розробку нових засобів навчання, проведення наукових досліджень, реалізацію ре-
зультатів наукової діяльності на українському та зарубіжних ринках. Враховуючи це, приходимо до висновку, що при 
управлінні інноваційною діяльністю ВНЗ, працівник освітньої установи повинен перш за все адекватно оцінювати мож-
ливості та результати проведення інноваційної політики в межах підрозділів вищого навчального закладу, проводити 
інформаційну підтримку та підвищення кваліфікації працівників, що так чи інакше пов’язані з інноваційною діяльністю 
ВНЗ, гарантувати їм збереження своїх прав на інтелектуальну власність. Таким чином, розпочинаючи новий інноваційний 
проект, працівники ВНЗ повинні сформулювати та оцінити наукове та технічне значення вже отриманих результатів про-
ведення інноваційної діяльності, наявність необхідних ресурсів та кадрів для того, щоб забезпечити вигідне застосування 
цього проекту на ринку. 

Ефективність державного регулювання зростає в міру розвитку ринку освітніх послуг, забезпечення постійного роз-
ширення та розвитку вищих навчальних закладів, появу більшої кількості видів платних послуг, що надаються ВНЗ. Ви-
рішення завдань, пов’язаних зі збільшенням ефективності управління в сфері освіти може бути забезпечене реалізацією 
діяльності за такими напрямами, як:

– розвиток системи освіти в залежності від соціальних, економічних та політичних потреб суспільства (наприклад, 
ство рення науково-дослідних комплексів, що працювали б над розробкою новітніх технологій, необхідних на сьогодніш-
ній день тощо);

– покращення взаємодії вищих навчальних закладів та закладів професійної освіти із різноманітними організаціями, 
де можуть проходити практику та працевлаштовуватися випускники цих освітніх установ; 

– організація взаємодії вищих навчальних закладів для розвитку академічної мобільності студентів та викладачів, по-
кращення інформаційного обміну;

– покращення системи управління вищими навчальними закладами;
– знаходження механізмів, що сприяли б розвиткові економічної самостійності освітніх установ; 
– реалізація ряду нововведень, що позитивно вплинули б на збільшення притоку інвестицій, фінансових, матеріальних 

та інтелектуальних ресурсів до освітніх установ для реалізації наукових проектів. 
Таким чином, ВНЗ в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг мають проводити оцінку своєї конкурентоспро-

можності та на її основі розробляти технології та проекти, що постійно будуть підвищувати роль навчального закладу на 
вітчизняному та світовому ринках. 
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ЭКСПРЕССИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТАФОРЫ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ

Метафоры в информационных газетных текстах обладают большой выразительностью, являясь составной 
частью экспрессивно-эмоционального блока субъективно-модальной информации. Стертые метафоры широко 
представлены в анализируемых сообщениях вследствие универсализации текстового содержания. Образность ин-
дивидуальных авторских метафор вызывает интерес к содержанию текста, расширяя читательскую аудиторию. 
Оригинальность окказиональных метафор обладает определенным экспрессивным потенциалом, усиливает лекси-
ческое значение дополнительными коннотациями, оказывая, тем самым, воздействие на разум и эмоции адресата. 
Амбивалентный характер метафоризации в анализируемых текстах заключается в создании вариативности лекси-
ческого оформления, с одной стороны, и стремлению к экономии языковых средств, с другой стороны.

Ключевые слова: информационный газетный текст, метафора, сенсорная лексика, информация.

ЕКСПРЕСИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕТАФОРИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ
Метафори в інформаційних газетних текстах мають велику виразність, що є складовою частиною експресив-

но-емоційного блоку суб’єктивно-модальної інформації. Стерти метафори широко представлені в аналізованих по-
відомленнях внаслідок універсалізації текстового змісту. Образність індивідуальних авторських метафор викликає 
інтерес до змісту тексту, розширюючи читацьку аудиторію. Оригінальність оказіональних метафор має певний 
експресивний потенціал, підсилює лексичне значення додатковими конотаціями, надаючи, тим самим, вплив на ро-
зум і емоції адресата. Амбівалентний характер метафоризації в аналізованих тестах полягає в створенні варіатив-
ності лексичного оформлення,з одного боку, і прагненням до економії мовних засобів, з іншого боку. 

Ключові слова: інформаційний газетний текст, метафора, сенсорна лексика, інформація.

EXPRESSIVE POTENTIAL OF METAPHORS IN INFORMATIONAL NEWSPAPER TEXTS
Being very expressive, metaphors in informational newspaper texts are the component of expressive-emotional block of 

subjective-modal information. Worn metaphors are widely represented in the texts under analysis because of the text content 
universalization. Imagery of individual author’s metaphors stirs interest to the text content, thus increasing the number of 
readers. The originality of occasional metaphors has a certain expressive potential, strengthens the lexical meaning with ad-
ditional connotations, thereby infl uencing addressee’s mind and emotions. Informational newspaper text abounds in precisely 
chosen and arranged information blocks – both objective and subjective. Author’s sensory perception acquires special textual 
importance and appears to be one of the indications of addresser’s presence in the analyzed texts. The audience is able to see 
the hand of the author shaping weather-forecast information for maximum effect and having at his disposal such a zest as sen-
sory words performing various stylistic and pragmatic functions. Sensory words may be defi ned as attention-getting devices, 
new elements to present factual information. The author of informational newspaper text engages in attaining a maximum 
balance between his awareness that he doesn’t want to be neutral sometimes and his belief that he should fulfi ll the require-
ments of objective reporting. Involving all senses in the description of the perception makes the representation of facts more 
complete and might contribute to its persuasive effect. Decoding the subjective sprinkles with awareness and concentration, 
an addressee unconsciously adds the fragments of addresser’s perception of the world to his own perception system. Sensory 
words in informational newspaper text can be regarded as creative, descriptive, original, new, organization-promoting, and 
association-exciting. The ambivalent character of metaphorization in the texts under analysis is shown, on the one hand, via 
variability of lexical arrangement, and on the other hand, is provided through the economy of language means.

Key words: informational newspaper text, metaphor, sensory words, information.

При определении экспрессии обычно аппелируют к близким семантическим понятиям – оценочности, образности, 
выразительности, эмоциональности. Под экспрессивностью понимают наличие выразительно-изобразительных качеств 
речи, отличающих ее от стилистически нейтральной речи и придающих ей образность и эмоциональную окрашенность. 
В. Н. Телия рассматривает экспрессивность как интенсификацию выразительности сообщаемого, усиление восприятия 
и воздействующей силы высказывания за счет эмоциональной реакции, вызванной образностью [4, с. 112]. Эмоции, как 
одна из форм отображения мира, представляют собой информацию о состоянии внутреннего «я», его сознания и психи-
ки. В то же время эмоции – это способ оценки предметов и явлений. Оценка – это суждение о ценности обозначаемого в 
целом или отдельного его свойства [4, с. 109]. Традиционно под образностью понимается способность языковых единиц 
создавать наглядно-чувственное представление о предметах и явлениях действительности.

Эмоциональность рассчитана на создание того или иного настроения, вызывает определенные чувства. Образность 
способствует наглядному и красочному оформлению сообщения. Эмоциональность и оценочность наряду с образностью 
подготавливают экспрессивный эффект высказывания, являясь тем самым средствами создания экспрессии. 

Цель данной статьи заключается в исследовании экспрессивного потенциала метафоры в информационном газетном 
сообщении, а именно – в англоязычном сообщении о погоде газеты «The Washington Times». Достижению указанной 
цели подчинено решение следующих конкретных задач: охарактеризовать и классифицировать метафоры в газетных 
синоптических текстах; выявить особенности метафоры в анализируемых текстах. Актуальность работы определяется 
возросшим интересом к изучению прагматического аспекта информирования, предназначенного для обеспечения эффек-
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тивности передачи/получения информации в процессе газетной коммуникации. Объектом исследования данной статьи 
являются англоязычные газетные сообщения о погоде (ГСП), предметом – метафоры в анализируемых текстах. 

Теоретической базой данного исследования послужили фундаментальные разработки в области лингвостилистики 
[2; 3; 4; 5], где освещается прием метафоры.

Метафора – вид тропа, перенесение свойств одного предмета (явления или аспекта бытия) на другой по принципу их 
сходства в каком-либо отношении или по контрасту [2, с. 395]. Целеполагающая деятельность субъекта – творца мета-
форы – ориентирована на прагматический эффект, который метафора вызывает у реципиента. В свою очередь, фактор 
адресата обязывает создающего метафору прогнозировать ее понимание при выборе признаков подобия в уже названной 
реалии и той реалии, которая получает это имя, аппелируя к образно-ассоциативным комплексам этих реалий [4, с. 135]. 

В ГСП встречаются «мертвые» или стертые метафоры, которые уже не являются средством создания образности, а 
лишь источником возникновения новых лексических значений, т.е. одним из средств развития многозначности [5, с. 74]. 
Так, например, термин front («фронт») был предложен скандинавскими метеорологами в период первой мировой войны, 
когда много говорили о фронтах, разделяющих австро-германские войска и войска союзников. Это вполне соответствую-
щий термин не только потому, что фронт разделяет противоборствующие воздушные массы, но и потому, что вдоль него 
интенсивно проявляется метеорологическая активность [1, с. 32].

«Мертвая» или стертая метафора выполняет функции строевого слова в соответствующем контексте, cp.: wall of water 
(June 14), an area of rain (October 29), chilly air masses (October 7), areas of sunshine (September 2), the focus of the heat (August 
5), the heat wave (August 30). Согласно функционально-номинативной классификации метафор, предложенной В. Н. Телия, 
данный тип метафоры можно отнести к идентифицирующему [4, с. 14]. Модус фиктивности в идентифицирующей мета-
форе редуцируется: подобие основано на реальном сходстве. Достаточно элементарной операции сравнения, чтобы сори-
ентировать восприятие на отождествление и синтез основного объекта метафоры и его образно-ассоциативного комплекса.

Окказиональные, оригинальные или индивидуальные авторские метафоры [5, с. 74] служат средством переосмысле-
ния и усиления образного сигнала, т.к. они призваны вызывать визуальное представление погодного явления, ср.: a fi st 
of wind (June 24), invasion of some clouds (October 27), the longest string of rainouts (October 24), pocket of heavy rain (July 
31), a band of showers and thunderstorms (July 28). Уникальность значения слова в каждом новом употреблении зависит 
от участия субъективных моментов, от способности адресата извлечь ассоциативную и коннотативную информацию. 
Восприятие авторской метафоры принуждает реципиента разгадать замысел адресанта, а тем самым – подключиться к 
механизму распознавания прагматического кода, неотъемлемым компонентом которого является установка на опреде-
ленный экспрессивный эффект [5, c. 73]. Метафора в ГСП использует подобие с целью создания экспрессивного эффекта, 
рассчитанного не только на образное восприятие объекта, но и на его оценку. Выразительность лингвистических средств 
ГСП обусловливает такие его характеристики, как точность, содержательность, четкость. Образность вызывает заинтере-
сованность к содержанию сообщения, легко воспринимается реципиентом.

В ГСП нет второстепенных деталей, все единицы работают на адресата, отвечая конструктивному принципу сообщения 
– чередованию стилистически нейтральных информативных компонентов с экспрессивно- эмоциональными. Тематический 
эклектизм метафорических прагматических терминосочетаний ориентирован на адресата, стремится заинтересовать читате-
ля, убедить в достоверности информации, избегая монотонности изложения фактов. Стертые метафоры широко представле-
ны в анализируемых текстах, поскольку они воспринимаются аудиторией как термины или строевые слова. Стертые мета-
форы лишены экспрессивно-оценочной коннотации и индивидуальности вследствие их регулярной повторяемости в ГСП. 

В функциональном аспекте с помощью метафоры достигается лаконизм, экономия языковых средств, возможность 
избежать громоздких описательных оборотов, вариативность в языковом оформлении газетного информационного тек-
ста. Наличие вариативных средств языкового выражения содержания обусловлено, с одной стороны, явлением повторной 
номинации. С другой стороны, тенденция к вариативности языковых средств является одной из характерных черт ГСП и 
вызвана стремлением избегать монотонности изложения фактов.

Анализ материала показал, что метафора в ГСП имеет амбивалентный характер: с одной стороны, создает вариатив-
ность в языковом оформлении текстов, с другой – служит ужатию языковой ткани и наоборот: способы редукции повер-
хностной структуры высказывания могут рассматриваться в качестве вариантов языковых средств. Особую значимость 
в ГСП приобретают метафорические процессы, основанные на сближении не только вербализованных когнитивных мо-
делей, но и невербальной части ментально-психонетических комплексов: образов, ощущений, чувствований [3, c. 145]. 
Подобие устанавливается «гештальтно» на основе зрительных, слуховых, тактильных и других ощущений.

Остановимся подробнее на представленности сенсорной лексики в ГСП [7], значительная часть которой выражена 
образными метафорами. Образная метафора, выдавая воображаемое за действительное, рисует погоду/погодное явление. 

Известно, что сочетание звуков и их порядок дают в результате то, что может быть названо музыкой. У. Дж. Хамфриз, 
ученый, хорошо известный своими работами в области физики атмосферы, неоднократно использовал словосочетание 
«музыка погоды» в своей книге «Особенности погоды» [6]. Хотя данное понятие означает образование и распростране-
ние звуковых волн в атмосфере, т.е. соответствует понятию «метеорологическая акустика» [1, c. 190], автор использовал 
«звучное», метафорическое словосочетание.

Разнообразные звуки погоды служили источником вдохновения для многих композиторов (цикл четырех скрипичных 
концертов «Времена года» Антонио Вивальди, «Забавный музыкально-инструментальный календарь» Грегора Вернера, 
оратория «Времена года» Франца Йозефа Гайдна, балет «Времена года» Александра Глазунова, «Весна священная» Игоря 
Стравинского, соло для сопрано «Осенняя песня» Эдварда Грига, цикл «Времена года» П. И. Чайковского и др.). «Музы-
ка погоды» звучит и в ГСП, ср.: window-rattling winds (May 31), thunderstorms roared (April 9), thunderstorms will rumble 
(October 10), a storm system will trigger a couple of showers (October 9), without sounding fog horns (August 30).

Декоратизм ГСП осуществляется за счет колоризмов, светообозначений и глагола зрительного модуса see. Лингви-
стические средства данного модуса перцепции выполняют чаще всего описательно-характерологическую функцию, ср.: 
bright and sunny today (September 6), a blinding thunderstorm (May 9), gloomy weather (May 1), snow whitened the ground (June 
1), as dark as midnight (May 19), no blossom had been seen in northern New Jersey (April 30).

Модус осязания в ГСП представлен тактильной лексикой, позволяющей «прикоснуться» к погоде или ощутить ее, 
ср.: temperature touching 90 degrees (May 18), thunderstorms will lash (September 10), thunderstorms will brush (September 7), 
thunderstorms will hug (September 9), baking heat (August 9), a touch of a shower (April 21), cool and hot air (June 5).

Одоризмы в ГСП выражены глаголом smell и существительным обоняния scent, ср.: the air smells autumn-like (August 
30), very cool air will bring a scent of autumn (August 24).
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Вкусообозначения позволяют взглянуть на погоду/погодное явление с неожиданной, необычной стороны, ср.: grapefruit-
sized hail gave a sour taste of weather to area residents (July 30), very cool air will provide a taste of autumn (September 8).

Авторская сенсорика приобретает особую текстовую значимость и выступает как один из показателей авторского 
присутствия в ГСП. Сенсорная лексика, представленная авторскими метафорами, выполняет разнообразные стилисти-
ческие и прагматические функции – описательно-характерологическую, сообщение текстовым элементам определенной 
аранжировки благодаря их неравнозначности по степени выделенности в тексте, передачу максимально объективного 
изображения погоды/погодного явления за счет корреляции фактуальной и субъективно-модальной информации.

Литература:
1. Беттен Л. Погода в нашей жизни: Пер. с англ. / Л. Беттен. – М. : Мир, 1985. – 226 с.
2. Зарецкая Е. Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации / Е. Н. Зарецкая – М. : Дело, 1998. – 480 с. 
3. Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология (монография) / Е. А. Селиванова – К. : Фитосоциоцентр, 2000. – 248 с.
4. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – 

М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. – 228 с.
5. Чумак О. Г. Метафора і лексична система української мови (стилістичний аспект) / О. Г. Чумак // Науковий вісник кафедри 

Юнеско Київськ. держ. ун-ту. Сер. Філологія, педагогіка і психологія. – 2000. – Вип. 3А. – С. 71–78.
6. Humpheries W. J. Ways of the Weather / W. J. Humpheries. – Lancaster, Pa. : Jacques Catell, 1999. – 452 p.
7. Kozlovska G. Manifestation of sensory perceptions in newspaper informational text s/ G. Kozlovska // Canadian Journal of Science, 

Education and Culture. – No. 1 (5) (January-June). – Toronto : University of Toronto, «Toronto Press», 2014. – Volume II. – P. 479–483.

Список источников иллюстративного материала:
«The Washington Times» 1998

УДК 811.111’42+811.161.2’42 
А. І. Колісніченко,
Уманський державний педагогічний університет, м. Умань

ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ МОВНОЇ ГРИ В АНГЛІЙСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ 
ГУМОРИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ РОЗМОВНОГО ТА ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛІВ 

У пропонованій статті розглядається поняття гумористичного дискурсу та вплив багатозначності (полісемії) 
на створення мовної гри в публіцистичному та розмовному стилях, а також досліджуються класифікація та порів-
няльний аналіз засобів створення мовної гри у публіцистичному та розмовному гумористичному дискурсі. Залежно 
від лінгвістичних особливостей англійської та української мов визначається перелік засобів, які є більш притаманні 
певній мові, крім того, пояснюються причини домінування цих засобів у гумористичному дискурсі. 

Ключові слова: мовна гра, багатозначність, полісемія, засоби створення мовної гри, гумористичний дискурс, 
публіцистичний дискурс, розмовний дискурс.

СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ЮМОРИСТИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ РАЗГОВОРНОГО И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЕЙ 

В данной статье рассматривается понятие юмористического дискурса и влияние полисемии на создание языко-
вой игры в публицистическом и разговорном стилях, а также исследуются классификация и сравнительный анализ 
средств создания языковой игры в публицистическом и разговорном юмористическом дискурсе. В зависимости от 
лингвистических особенностей английского и украинского языков определяется перечень средств, которые более 
характерны для определенного языка, кроме того, объясняются причины доминирования этих средств в юмористи-
ческом дискурсе.

Ключевые слова: языковая игра, полисемия, средства создания языковой игры, юмористический дискурс, публи-
цистический дискурс, разговорный дискурс.

THE CONCEPT OF HUMOROUS DISCOURSE AND THE IMPACT OF POLYSEMY ON CREATING OF 
SPEECH GAME IN PUBLICISTIC AND CONVERSATIONAL STYLES 

This article examines the concept of humorous discourse and the impact of polysemy on creating of speech game in pub-
licistic and conversational styles.The aim of the article is to identify, classify and compare methods of speech game formation 
by using linguistic polysemy and homonymy in order to identify their distinctive features in a humorous discourse. Humorous 
discourse is a complex communicative phenomenon or event where certain idea becomes a joke and the goal of interaction is 
to create a comic communicative situation. The colloquial and publicistic humorous discourses were chosen for investigation 
in this article because they are the most common in everyday communication. Analysis of linguistic material made it possible 
to identify the following devises of creating speech game using homonymy and polysemy phenomena as graphic; phonetic; 
morphological; lexical; syntactical. Our monitoring shows that the biggest amount of speech game devises in the humorous 
discourse is in lexicology. Amount of the lexical devises usage in creating speech game is mostly the same in both languages, 
but in English there is activation of lexical devices because of polysemy in publicistic humorous discourse. Colloquial humor-
ous discourse also has a slight advantage in the Ukrainian language, and this fi gure is the same as in the Ukrainian publicistic 
humorous discourse. Quantity of ways for creating polysemy in Ukrainian and English is quite large in humorous context, but 
each of these languages has its own priority at using certain speech devises. So the percentage of morphological and syntacti-
cal devices is higher in the Ukrainian language. In the English language phonetic devises are more common. Further research 
of polysemy opens up broad prospects for specialists in linguistics, sociology, pedagogy, theory and practice of translation 
etc. The prospect of this theme is to investigate the main peculiarities of speech game translation based on polysemy.

Key words: speech game, polysemy, devises of creating speech game, humorous discourse, journalistic discourse, con-
versational discourse.

Гумор є частиною людської культури. Це особливе сприйняття людьми навколишньої дійсності, спосіб проектувати 
реалії та виражати ставлення до них крізь призму сміхового світобачення. Традиція теоретичного аналізу сміху бере по-
чаток із античності, зокрема, від часів Аристотеля, якому належить цілісна концепція комічного, з якої почалося форму-
вання комічного як естетичної, філософської категорії. У контексті освіченого філософського спору Аристотель розглядав 
жарти, як форму утвореної зарозумілості, однак допускав, що використання гумору може бути корисним в певних кіль-
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костях. За Аристотелем «Смішне – це деяка помилка чи неподобство, які не несуть страждання чи шкоду як, наприклад, 
комічна маска» [3, с. 1070].

Теоретики гумористичного працюють над проблемою його визначення вже більше двох тисячоліть, але жодному з до-
слідників не вдалося знайти повної і вичерпної дефініції. Проте варто відзначити, що кожна з теорій гумористичного, хоч і 
не може бути прийнята повністю, описує кожну його окрему сторону, і в цілому всі вони створюють досить чітке розумін-
ня сутності гумору. Філософсько-естетичні теорії Платона і Аристотеля, розглядають гумор як категорію, що відображає 
предмети і явища дійсності, що характеризуються внутрішньою суперечливістю або подвійністю, тобто невідповідністю 
між тим, чим вони є по суті, і тим, за що себе видають. Ці теорії розроблялися такими дослідниками, як І. Кант, Г. Гегель, 
А. Шопенгауер, В. Я. Пропп, В. Г. Бєлінський та ін.

Будь-який дискурс може сприйматись комічно, якщо він містить явище багатозначності (полісемії) у тексті, яке тра-
диційно асоціюються з мовною грою. Найбільш важливим аспектом мовної гри, що вживається для створення комічного 
відтінку дискурсу є полісемія. Ви можете одночасно посміятися над жартом або прийняти його всерйоз. З точки зору 
лінгвістичного аспекту комічне пов’язується, насамперед, з мовною грою. 

Мовна гра останнім часом широко вивчається у контекстах різних стилів спілкування. Детальніше розглядали лінг-
вістичний аспект утворення мовної гри В. Карасик, В. Раскін, В. Санніков, І. Голуб, М. Кулініч, та ін., що свідчить про 
зростання інтересу до вивчення цього явища у різних сферах спілкування. Однак аналіз наукових досліджень, які у тому 
чи іншому аспекті розглядають утворення мовної гри у різних типах дискурсу, демонструє, що саме особливості утворен-
ня мовної гри є недостатньо вивченими.

Отже, метою статті є визначення, класифікація та порівняльний аналіз засобів створення мовної гри за допомогою 
мовної багатозначності в гумористичному дискурсі на прикладі публіцистичного та розмовного стилів в англійській та 
українській мовах. Під гумористичним дискурсом у статті розуміється складне комунікативне явище чи подія, в якій пе-
редана ідея набуває форми жарту, а метою взаємодії є створення ситуації сміхового спілкування. 

У побутовому дискурсі комічне висловлювання формується поступово, порціями, по мірі того як комунікант усвідомлює, 
що вже сказано, що треба сказати далі, на чому треба зробити акцент, уточнити або повторити. При цьому відбувається про-
цес створення мовної гри і робиться сильний акцент на невербальні засоби спілкування, які використовуються для підсилення 
ефекту від сказаного. Гумор також відіграє важливу роль у дискурсі ЗМІ. На грі слів досить часто будуються тексти друкованих 
ЗМІ, а саме газетні заголовки. Тема не тільки відображає зміст тексту, а й основні прагматичні відносини автора до цього змісту. 

Для створення мовної гри існують певні типи мовних засобів, серед яких: графічні, фонологічні, морфологічні, лек-
сичні та синтаксичні, які, при цьому, взаємопов’язані, адже важко уявити жарт, що буде суто графічний чи суто синтак-
сичний, головне забарвлення гумору мусить бути відображеним кількома засобами серед яких є домінантний.

Аналізуючи графічний аспект створення мовної гри, перш за все необхідно зазначити тісний зв’язок усного вислов-
лювання та графічного зображення, пріоритетним із яких буде саме останній. Сприйняття літературних творів, публі-
цистичних та рекламних текстів відбувається здебільшого через читання, а не за допомогою слуху, а тому їхнє графічне 
оформлення є надзвичайно важливим. 

Гра з антропонімами (власними назвами) є важливим лінгвальним процесом і відбувається з прізвищами політиків, або ві-
домих людей у будь-яких сферах діяльності. Не менш активним способом є гра з топонімами (географічними назвами) та абре-
віатурами. Досить часто виникають труднощі зі створенням нових абревіатур, що може сприйматись неоднозначно і комічно. 

Ще один аспект створення мовної гри – надання вторинного значення абревіатурам, яке є комічним або, навіть, сар-
кастичним чи іронічним. Наприклад: BIBLE – Basic Instructions Before Leaving Ear [7]; українською серед варіантів маємо: 
БМВ – будеш мати витрати, [9].

Ще один популярний прийом графічного гумору можна назвати прийом графічної контамінації – виникнення нового 
слова, його форми або виразу внаслідок зближення, поєднання частин двох подібних слів, форм, виразів [4].

Досліджуючи фонетичний аспект створення мовної гри в англійській мові, особливу увагу необхідно звернути на омо-
фони, які є часто вживаними в каламбурах: Come forth, Lazarus! And he came fi fth and lost the job [129, 320].

Комічний ефект нерідко буває побудований на помилковій вимові фраз, які можуть сприйматися двозначно: Striker: 
Surely you can‘t be serious. Dr. Rumack: I am serious. And don‘t call me Shirley [5, 69]. Контекст у таких жартах не мусить 
містити амфіболію – вираз, що його можна тлумачити двозначно[4], проте у більшості випадків у цьому немає необхід-
ності, адже читач або слухач самостійно «розшифровує» закладений у нього підтекст. 

Фонетичний гумор ширше застосовується в англійській мові, адже менш варіативна звукова система англійської мови 
призводить до повторного вживання одиниць мови з певними відтінковими навантаженнями, які часто набувають саме 
комічного змісту. Фонетичні засоби створення мовної гри є більш уживаними в англійській мові через ряд подібних зву-
ків, які суттєво впливають на значення слова, тоді як в українській мові такі явища не були помічені. Ряд прикладів можна 
зустріти в анекдотах, які висміюють неправильну вимову іноземців: «Здраствуйте!» – «Не застуйте!».

Морфологічні засоби створення ефекту гумору в англійській мові є подібними до засобів, що представлені в україн-
ській мові, адже подібне явище смислової подвійності на межі слів бачимо і в англійській мові.

Морфологічний гумор пов’язаний зі смішним осмисленням морфем, які на стиках слів можуть інтерпретуватися по-
різному: There was a man who entered a local paper‘s pun contest. He sent in ten different puns, in the hope that at least one of the 
puns would win. Unfortunately, no pun in ten did [5, 312]. Граматика, а зокрема морфологія, має значно більше можливостей 
для створення гри слів. 

На морфологічному рівні виділяються нерегулярні морфеми: вживання зв’язаних морфем: My daughter saw a herd of 
llamas. I said, ‚We could stop and dally there.‘ She said, ‘Alpaca suitcase; вилучення неіснуючих морфем: Wensleydale lies 
between Tuesleydale and Thursleydale [5, 212]. В останньому прикладі мовна гра будується на співзвучності кореневої 
морфеми назви району Уенслідейл, розміщеного у графстві Йоркшир, та кореневої морфи назви дня тижня англійською 
мовою Wednesday (середа).

Таким чином використання морфологічних засобів для створення мовної гри поширені в обох мовах, проте українська 
морфологія має більшу кількість засобів, які створюють певний гумористичний підтекст, обґрунтувати дані можна тим, 
що граматично в сфері морфології українська мова має більше можливостей для створення полісемічних явищ в розмов-
ному та публіцистичному стилях мови.

Лексичні засоби створення мовної гри найчастіше є основою каламбурів, які з’являються внаслідок обігравання бага-
тозначних слів (полісемії). В українській мові лексичний гумор є популярний та поширений за рахунок значної кількості 
лексичних значень слів, які сприймаються неоднозначно, змінюючи контекст на гумористичний.
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Серед найбільш поширених випадків можна виділити гру прямих та переносних, номінативних та експресивно-сино-
німічних словесних значень, лексику окремої сфери вживання (діалектизми, терміни, жаргонізми), а також неологізми і 
застарілі значення слів. Немає необхідності розглядати контекстуальні значення слів, оскільки для створення каламбуру 
основна кількість слів використовується в предметно-логічному значені: У мене дуже терплячий характер... Типу нако-
пичувальної системи знижок! Головне потім не потрапити під мою роздачу бонусів! [8].

Досить широко представлені у мові використання похідних значень нормативних слів. Термінологічні значення об-
ігруються досить часто, адже багато термінів виникає на основі інтернаціоналізмів, звідси бере початок змішування термі-
нологічного значення з нетермінологічним і, як наслідок, каламбурна мовна гра: Захворіла! Діагноз: «Гостра недостат-
ність казкових подій в моєму житті» [8].

Ще одне явище, яке сприяє створенню мовної гри – це парономазія. Парономазія – стилістична фігура, побудована 
на комічному чи образному зближенні паронімів і взагалі співзвучних слів й словосполучень: Ти йому про Тараса, а він 
тобі півтораста [1, 46–47]; чи використання омонімів і паронімів як художніх і стилістичних засобів [2, с. 191]. Проте для 
мовної гри буває достатньо випадкового звукового збігу: «That‘s the reason they‘re called lessons,» the Gryphon remarked: 
«because they lessen from day to day» [5, с. 277].

Українські пароніми дуже часто використовуються для створення іронічного змісту в жартах: Нечесну приватизацію в 
народі називають приватизацією, донощиків, шо на вухо доносять, іменують Навуходоносорами (за ім’ям вавилонского 
царя Навуходоносора) [9].

Продовжуючи розгляд особливостей створення лексичного гумору в англійській мові, варто зазначити прийом ви-
користання у висловлюванні двох предметно-логічних значень: God must hate the common people, because he made them so 
common [5, с. 221].

Розглядаючи функціонування лексичних засобів створення мовної гри у розмовному стилі спілкування, необхідно 
звернути увагу на сленгові вирази, як в українській так і в англійській мовах, адже багатозначність є активним явищем у 
формуванні сленгового гумору, жартів та каламбурів в обох досліджуваних мовах. Основна особливість вживання багато-
значності у створенні сленгового гумору полягає в порушенні принципу ввічливості спілкування.

Здебільшого автори, бажаючи наситити мову нестандартними висловлюваннями за допомогою неоднозначності, 
уникають жаргонів у мовленні та вводять слова у гру, таким чином нейтралізуючи можливу негативну реакцію: Hillary 
Clinton said she hopes America is ready for a woman in the Oval Offi ce. That was great thing about her husband: he was always 
ready for a woman in the Oval Offi ce [5, с. 80]. 

Менш ввічливими висловлювання зі сленгом можна знайти і в українській мові. Вони також функціонують за вказа-
ними принципами, та мають не просто жартівливий зміст, а навіть іронічний, з відтінком висловлення критики чи, навіть, 
погроз: Вчимося «розмовляти» (грубіянити) культурно: 1. Рот будеш відкривати у стоматолога. 2. Ще один гудок з 
твоєї платформи і твій зубний потяг поїде. 3. Засохни гербарій! [8]. 

Лексичні засоби утворюють найоб’ємнішу групу серед усіх визначених у досліджені. Причому кількість явищ, які за-
стосовуються у гумористичному дискурсі розмовного та публіцистичного стилів мови, досить широко представлені як в 
українській так і в англійській мовах. 

Синтаксичні засоби створення мовної гри – це жарти, які передаються порядком слів, інтонацією, знаками пункту-
ації. Синтаксичний рівень мови має свій власний склад одиниць – словосполучення та речення. Особливе місце в гуморі 
має синтаксична омонімія – співзвучність синтаксичних конструкцій, які налаштовують слухача на один зміст (який є, як 
правило, невірний), а після розширення контексту зміст виявляється зовсім іншим. 

Синтаксичні омофони тісно пов’язані з лексичними та графічними засобами створення мовної гри, створюючи можли-
вість обіграти ситуацію, чи створити додатковий стилістичний, поняттєвий ефект жартівливого характеру.

Для утворення синтаксичної омонімії використовуються сполучники та прийменники. Наступною ознакою синтак-
сичної омонімії є використання пунктуації, яка може застосовуватись для маркування різних граматично-семантичних 
зв’язків між членами речення: Їсти досить, худнути. / Їсти, досить худнути [8].

Пунктуація української мови є більш вживаною ніж англійської. Система правил синтаксису значно простіша у па-
радигмі правил англійської мови, проте думка, що використання пунктуації для створення мовної гри притаманна лише 
українській мові буде, м’яко кажучи, невірною. Пунктуаційні знаки використовуються для позначення граматично-се-
мантичних зв’язків і в англійській мові: Woman, without her man, is nothing. Woman: without her, man is nothing [6, 201].

Оскільки український синтаксис є досить потужною граматичною категорією, з значною кількістю варіативності у 
вживанні синтаксичних засобів, то саме він ширше представлений в сфері мовної гри в гумористичному дискурсі розмов-
ного та публіцистичного стилів мови, порівняно із англійською мовою. Таким чином, українські та англійські синтаксичні 
засоби у рівному співвідношенні відображені в таких явищах, як зевгма та пунктуація, проте інші синтаксичні категорії, 
притаманні лише українській мові.

Дослідження співвідношення графічних засобів створення мовної гри у розмовному та публіцистичному гуморис-
тичному дискурсах української та англійської мов дало змогу встановити, що найпоширенішими графічними засобами 
є: абревіатури, розшифрування імен, оформлення тексту, омографи, контамінація. Зазначені графічні засоби присутні в 
обох мовах, проте в англійській мові активність їхнього вживання вища. Загалом відсоткове значення графічних засобів 
є вищим в англійській мові – 12% проти 10% в українській мові у розмовному гумористичному дискурсі та 20% проти 
10% – у публіцистичному типі гумористичного дискурсу. 

Англійський та український гумористичний дискурс також має звороти, що містять мовну гру, яка будується на основі 
співзвучності слів. Цього можна досягати шляхом використання різних типів фонетичних засобів: омофонів та некорек-
тної вимови слів чи фраз, які часто мають випадкових збіг слів мови із запозиченими словами). Відсоткова частка таких 
жартів має перевагу в англійській мові – 16 % – у розмовному гумористичному дискурсі та 6 % – у публіцистичному, що 
є наслідком певної невідповідності у правописі та вимові англійських слів. Натомість дані в українській мові – 10% – у 
розмовному гумористичному дискурсі та відсутність прикладів у дискурсі ЗМІ.

Морфологічні засоби використовуються дещо рідше для створення гумористичного ефекту. Це пов’язано з тим, що 
більшість морфологічних засобів є також фонетичними, тобто належать до омоформії. Мовний матеріал досліджувався 
за наступними видами морфологічних засобів: смислова подвійність, словоформи, омоформія, семантика морфологічних 
категорій та форм. В англійській мові ці засоби створюються за допомогою конверсії. В українській мові пріоритетними 
видами є смислова подвійність і подібність у семантиці морфологічних категорій та форм. За рахунок значної кількості 
елементів гумористичного дискурсу в зазначених видах морфологічних засобів в українській мові відсоткове значення їх-
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нього вживання все ж вище – по 20% в обох типах дискурсів, тоді як у розмовному гумористичному дискурсі англійської 
мови показник сягає 14%, а у публіцистичному – лише 8%.

Тим не менш, найбільша частка засобів утворення мовної гри в гумористичному дискурсі є лексична багатозначність. 
Серед них: змішування лайливих і нормативних значень слів, змішування термінології з нормативним значенням слова, 
змішування предметно-логічних значень, повна омонімія, омонімія власних і загальних назв, парономазія, сленг, вживан-
ня лексичних одиниць іншої мови.

Як свідчать результати аналізу, кількість використання лексичного гумору приблизно однакова в обох мовах, проте в 
англійській мові спостерігається активізація лексичних засобів завдяки полісемії, а саме прийомам: змішування предмет-
но-логічних значень й омонімії власних, загальних назв та використанню сленгу в ЗМІ, причому саме у публіцистичному 
гумористичному дискурсі – 50%. Розмовний гумористичний дискурс також має незначну перевагу – 44% проти 42% – в 
українській мові, причому цей показник є однаковим як в українському публіцистичному, так і в гумористичному дискурсах.

Протилежною є ситуація, пов’язана із синтаксичними засобами. Аналіз співвідношення даних проводився за такими 
видами синтаксичних засобів: синтаксичні омофони, зевгма, використання службових частин мови, пунктуація. В укра-
їнській мові синтаксичний гумор представлений ширше ніж в англійській мові. Наслідком цього є сталий порядок слів в 
англійському реченні, а також пріоритетність на стислості викладеного в реченні, тоді як українська мова має перевагу у 
маніпулюванні різними синтаксичними функціями членів речення. Оскільки деякі із визначених видів синтаксичних засо-
бів не були відображені у суцільній вибірці мовного матеріалу в англійській мові, маємо такі результати аналізу співвід-
ношення синтаксичних засобів – 18% та 28% – в українському розмовному та публіцистичному гумористичному дискурсі 
відповідно проти 14% – у розмовному та 16% – у публіцистичному стилях англійської мови.

Кількість прийомів створення двозначності в українській та англійській мовах є досить великою на всіх рівнях мови, 
проте кожна із зазначених мов має певну пріоритетність на певних рівнях. У діаграмі (рис. 1.), що наведена нижче можна 
розглянути співвідношення вибраних засобів для аналізу явища мовної гри в українській та англійській мовах.

Рис. 1. Діаграма співвідношення мовних засобів публіцистичного 
та розмовного стилю в англійські та українській мовах

Таким чином, можна стверджувати, що теоретичні засади типології засобів створення мовної гри в англійській та 
українській мовах є подібними, проте а англійському гуморі явище полісемії виражене значно сильніше, адже в україн-
ській мові кількість мовних багатозначних одиниць менша. Перспектива цієї теми полягає у вивченні особливостей пере-
кладу мовної гри, основою якої є багатозначність та омонімія.
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ДЕМОНОНІМІЧНА СИСТЕМА ТВОРУ ЖАХІВ «DAGON»

У статті показані особливості функціонування специфічної ономастичної лексики на позначення демонічних іс-
тот у короткій розповіді Говарда Філліпса Лавкрафта «Dagon». У центрі уваги автора знаходиться опис статусу 
онімів при побудові текстового ономастичного простору в творах жанру жахів. Розглядається питання створення 
атмосфери жаху в розповідях за допомогою певного лексичного інструменту, а саме власних назв.
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ДЕМОНОНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЖАСОВ «DAGON»
В статье показаны особенности функционирования специфической ономастической лексики для обозначения 

демонических существ в коротком рассказе Говарда Филлипса Лавкрафта «Dagon». В центре внимания автора 
находится описание статуса онимов при построении текстового ономастического пространства в произведениях 
жанра ужасов. Рассматривается вопрос создания атмосферы ужаса в рассказах при помощи определенного лекси-
ческого инструмента, а именно имен собственных. 

Ключевые слова: жанр ужасов, имена собственные, онимы, мифонимы, теонимы, демононимы.

SYSTEM OF DEAMON PROPER NAMES IN THE HORROR STORY «DAGON»
This article shows peculiarities of functioning of specifi c onomastics, which is referred to the demons’ names in the short 

story of American writer, journalist and poet Howard Phillips Lovecraft «Dagon». Different Ukrainian and foreign scientists 
have been studying onomastics, the separate area of linguistic about proper names. In the centre of this research is the de-
scription of onyms’ status in the construction of text’s onomastics space. As a material for the study it has been chosen such 
specifi c literary genre as horror fi ction. This genre is intended to scare readers with the feeling of horror and terror, which 
is provoked by specifi c lexical instruments such as demon proper names, namely Dagon. This ononym plays one of the most 
important roles in the formation process of the text’s lexical system. This article studies set of characteristics, which are typi-
cal to the literature of horror and proper names usage for the creation of specifi c atmosphere. 

Key words: horror fi ction, proper names, onyms, mythonims, teonyms, demon proper names. 

Постановка проблеми. Дослідження такого розділу мовознавства як ономастика є актуальним питанням для сучасної 
лінгвістики. Функціонування онімів або власних назв (далі ВН) в текстах різних жанрів досліджується українськими та зару-
біжними вченими. Фігуруючи в тексті певного жанру, власні імена допомагають підсилювати ефект достовірності подій, що 
визначає актуальність нашого дослідження, адже оніми є важливим інструментом для формування лексичної системи твору. 
Предметом даного дослідження є специфічний вид онімів – демононімів та їх функціонування в короткій розповіді жанру 
жахів. Метою дослідження є опис демононімічної системи твору жахів «Dagon». Задачею нашого дослідження є виявлення 
статусу демононімів, або імен злих та добрих духів, на прикладі ВН Dagon, в їх приналежності до ономастичної лексики.

Почуття страху є однією з фундаментальних властивостей людської натури, і звичайно ж, воно не могло не відобрази-
тись в літературі та її лексичних інструментах. Література жахів (чи література таємниць, або ж література про надприрод-
не) як самостійне соціокультурне явище нараховує трохи більше двох століть, почавши своє існування як окремий напрям 
з появою в Англії в останній чверті 18 століття готичного роману. В естетиці просвітництва власне термін «готичний» 
(відноситься до назви германського племені готів) був синонімом середньовічного варварства. У другій половині 18 сто-
ліття починається відродження інтересу до середньовіччя та його культури [2]. 

В американській літературі особливе місце займає Говард Філліпс Лавкрафт – письменник, поет та журналіст, що 
писав в жанрах жахів, містики та фентезі, суміщаючи їх в оригінальному стилі. Він є родоначальником «Міфів Ктулху». 
Його творчість є настільки унікальною, що твори Лавкрафта виділяються в окремий піджанр – так звані, лавкрафтовські 
жахи [4]. Згідно з енциклопедією фантастики такий піджанр також називається «міфологією жахів» [8, с. 577]. 

Деякі дослідники називають жанр, до якого належить творчість письменника, «чорною» фантастикою або macabre 
science fi ction, що є відгалуженням більш широкого літературного жанру фентезі – література, в просторі якої виникає 
ефект дивовижного; вона містить в якості субстанційного та неодмінного елементу надприродні та неможливі світи, істо-
ти чи об’єкти, з якими персонажі, що мають смертну природу, або читач, опиняються в більш менш тісних відносинах) [1].

Американський письменник Лестер дель Рей дає власне визначення жанру фентезі, зазначаючи, що воно, в певно-
му сенсі, є батьком фантастики, тобто від цього жанру пізніше виникли інші відгалуження, такі як наукова фантастика 
(science fi ction), вище зазначена чорна фантастика (macabre science fi ction) та інші. Він пише, що між фентезі та науковою 
фантастикою є багато спільного та водночас відмінного. Фантастику засновано на можливостях науки та її орієнтовано в 
основному на майбутнє. На відміну від наукової фантастики фентезі відкидає науку і «говорить лише про події минулого, 
згадку про які не можна знайти в жодному з підручників історії і які трапились в місці, що не вказане в жодному атласі» 
[10, с.79]. Обидва напрямки логічні в своїх припущеннях, але якщо фантастика претендує на будь-який ступінь розумнос-
ті, то фентезі має бути ірраціональним в своїй основі.

Лестер дел Рей пропонує детальну класифікацію фентезі. Він виокремлює п’ять категорій цього жанру. Перша – епіч-
на (epic fantasy), яка розповідає про епічну боротьбу втілень добра та зла (наприклад. епопея «Володар Кілець» Толкієна). 
Головна ідея полягає в створенні довершеного світу, несхожого на реальний і змусити читача прийняти його.

Наступною категорією є «готичне» фентезі, яке часто називають «меч та чаклунство» (sword-and-sorcery). В таких роз-
повідях мова іде про варварські часи, як наприклад, у епопеї Р. Говарда про Конана. Загалом, тут спостерігається єдина 
тенденція – створити варварський світ і «дикого» воїна, що боротиметься проти злодіїв та чарівників.

Наступна категорія – розповіді жахів (weird stories чи macabre stories), які є матеріалом нашого дослідження. Це страш-
ні історії за участю темних сил і злих створінь: страшних привидів, злих відьом, демонів і т.д. 

Існують також «химерні» історії (whimsy), які є різновидом гумористичного фентезі, що представляють собою доволі 
оригінальний погляд на магію та все надприродне в цілому (розповіді Торна Сміта, Гаррі Тернера, Річарда Хьюза).

П’ята категорія – «фантастична примха» (fantastic conceit). Це розповіді, в яких відсутній чистий елемент фентезі. Тут 
фігурує деяка фантастична істота чи подія – дещо, що виходить за рамки ординарного. Автор не використовує магію чи 
щось надприродне: наприклад, герой бачить прекрасну дівчину три рази за своє життя, кожен раз у вирішальні моменти і 
ніколи не дізнається, хто вона така і як з ним пов’язана [10, с. 80–85]. 

В нашому дослідженні мова піде про твір жанру жахів Говарда Філліпса Лавкрафта «Дагон» та його лексичне напо-
внення у вигляді демононімічної лексики.

«Дагон» є короткою розповіддю (2240 слів). У творі йде мова про те, як головний герой (ім’я невідоме) збирається 
вбити себе після того, як допише щоденник, тому що в нього більше не має грошей на морфін, що допомагає йому за-
бути пережиті події. Його корабель підчас світової війни було захоплено німцями, але він зміг втекти на човні. Однієї 
ночі він засинає, прокидаючись напівпоглинутим у чорну слизьку рідину. Через декілька днів, коли рідина підсохла і 
стала твердою, головний герой відправився пішки для дослідження оточуючого простору. Пізніше він дістається до без-
кінечного чорного провалля, де бачить стовп з загадковим доісторичним різьбленням. Раптом з’являється страшна істота, 
яку названо Dagon (Дагон). Після чого головний герой тікає та пливе з острова геть. Його підбирає корабель та довозить 
до Сан-Франциско. Там він вбиває себе, викинувшись з вікна, через передозування морфієм, який він вживав, що забути 
острів та Стародавнє Божество [9, с. 57–58].
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 «Дагон» частково базується на сні. У відповідь на критику дій головного героя, Говард Філліпс Лавфкрафт пише: «…
героя-жертву наполовину засмоктало у трясовину, але він з неї вибирається! Не зупиняючись ні на мить він просувається 
у відворотній багнюці, яка постійно його затягує. Я знаю, що мені наснилася та жахлива трясовина, але я й досі відчуваю, 
як вона мене засмоктує!». Дослідник В. Фулвілер зазначає, що можливо на розповідь Лафкрафта вплинув твір Ірвіна Коб-
ба «Рибоголовий» про рибоподібну людську істоту, яка живе в ізольованому озері. Цю розповідь Г. Ф. Лавкрафт хвалив у 
листі до редактора журналу «Argosy» у січні 1913 року [9, с. 58]. 

Деякі критики впевнені, що монстр з’являється в кінці історії; але образ жахливої істоти, що пересувається по вулицям 
Сан Франциско є абсурдним, і вони абсолютно впевнені, що в головного героя просто манія, що переростає в галюцина-
цію. Лавкрафт після написання історії зазначив, що «обидві розповіді («Склеп» та «Дагон») базуються на аналізі дивної 
мономанії, що включає найжахливіші галюцинації» [9, с. 58].

 «З приводу сну, цієї кепської авантюри, можна сказати лиш одне: люди, лягаючи спати, кожного дня проявляють 
сміливість, котру важко пояснити інакше, як нерозумінням небезпеки, що їх підстерігає», написав Шарль Бодлер (епіграф 
Г.Ф. Лавкрафта до розповіді «Гіпнос») [7, с. 126].

Задача, яку поставив перед собою Лавкрафт, можна сформулювати, перифразовуючи відому заповідь основополож-
ника історичного позитивізму Леопольда фон Ранке про задачі наукової історії: «Передати кошмар таким, яким він є на-
справді» [6, с. 18]. І в цьому йому допомагають оніми, що формують цілісність жахливої розповіді.

Жах, створений Лавкрафтом, є виключно матеріальним, що очевидно для будь-кого, хто знайомий з його творчістю, 
адже Лавкрафт пише заради ствердження кошмару як єдиної і головної об’єктивної реальності [7, с. 126]. ВН допомагають 
підсилити ефект достовірності, наповнюючи твір певною фактологічністю про ніби існуючі реальні об’єкти.

З словами дослідниці Д. Хапаєвої кошмар існує незалежно від нашого нічного проникнення в нього, від нашої здат-
ності іноді, у виключних випадках, доторкнутися до нього під дією сну – так можливо резюмувати новий жанр, якому, з 
точки зору М. Уельбека, намагались слідувати учні Лавкрафта: по суті, мало хто з письменників так само систематично 
використовував свої сновидіння, як він; він розбирає отриманий матеріал, він його розглядає; іноді з натхненням, він за-
писує історію не переводячи духу; іноді він зберігає лише деякі елементи, щоб ввести їх у нову структуру; він, як би там 
не було, надзвичайно серйозно розглядає сни [7, с. 126].

Саме тому Лавкрафт вибирає стиль письма, який не може не визивати здивування умудрених читачів фантастики: 
«Якщо є якийсь тон, який ми не очікували зустріти у фантастичній розповіді, то це саме тон патологоанатомічного звіту».

«Дійсно, неначе захоплений своєю справою патологоанатом, Лавкрафт акуратно препарує кошмар, виокремлює своїм 
словом його різні пласти, розсікає його тканини, розглядає його нутрощі. Його підхід до кошмару – підхід натураліста… 
Можна побачити радикально новий підхід до літератури – це висловлений бунт, повстання кошмару в боротьбі за статус 
головної та єдиної дійсності. Цей і є справжня літературна мета Лавкрафта – представити літературну реальність і життя 
блідими копіями кошмару» [7, с. 127].

Лавкрафт намагається перетворити кошмар на реальність з його матеріалізацією в прозі та культурі. Він описує не-
розбавлені життям кошмари заради них самих і тим самим стверджує їх реальність. «Проти людства, проти прогресу» 
– важко точніше ніж це зробив Уельбек в назві своєї книги про Лавкрафта, сформулювати девіз дорогої для письменника 
готичної естетики. Лавкрафт хоче дізнатись лише один секрет: як і завдяки чому кошмар може підпорядкувати собі ре-
альність? [7, с. 128]

В результаті своїх досліджень «генератор марень» отримав рідкісний дар матеріалізації кошмару [6, с. 30–37].
Ні реалістична манера письма, ні відтворення психологічних переживань, ні навіюванні та маніпуляція свідомістю 

читача не являються його інструментом для ствердження кошмару в прозі. Питання про те, як кошмар і реальність змішу-
ються, поєднуються у сприйнятті читача чи героя, як і де пролягає межа – це принципово інша стратегія: його аргумент 
носить виключно логічний характер і полягає в тому, що імовірність існування особливої реальності кошмару не можна 
виключати [7, с. 129].

Важливим інструментом побудови атмосфери жаху є використання влучної лексики, що наповнює твір страшною 
достовірністю. У творі «Dagon» таким лексичним інструментом буде лише одне слово, а саме власна назва Dagon. В 
розповіді онім Dagon зустрічається лише 2 рази. По-перше, в сильній позиції тексту, а саме в назві. В другий раз він 
зустрічається майже в кінці розповіді: «Once I sought out a celebrated ethnologist, and amused him with peculiar questions 
regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the Fish-God; but soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not 
press my inquiries» [12, с. 29]. І це єдиний приклад вживання власного імені Dagon безпосередньо в тексті. При чому автор 
стверджує, що носій імені Dagon є божественною істотою. Проте можна також стверджувати, що власна назва Dagon є 
демонічним ім’ям. 

Традиційно вважається, що імена злих та добрих духів (в загальному розумінні) входять в таку підгрупу власних назв, 
яку називають міфонімією. Міфологічна лексика широко представлена в легендах, сказаннях, трактатах тощо різних на-
родів світу. Міфонім є ім’ям вигаданого об’єкту будь-якої сфери ономастичного простору, або простору ВН, наприклад, 
в міфах та казках. 

Міфоніми входять в ономастичну лексику та є контрастною групою до реаліонімів. Реаліоніми – будь-які власні на-
зви об’єктів, що реально існують або існували в будь-якій сфері ономастичного простору. Міфоніми включають в себе 
такі підгрупи: 1) міфоантропоніми – власні імена персонажів міфів або сказань, які можуть вважатись реально існуючими 
людьми (наприклад, Fionn mac Cumhaill); 2) міфотопоніми – власні імена географічних об’єктів, які можуть вважатись 
реально існуючими (наприклад, Atlantis); 3) міфозооніми – власні імена тварин, які фактично не існують, але можуть вва-
жатись реальними (наприклад, Beast of Bevendean); 4) міфофітоніми – власні імена рослин, що можливо не існували, але 
можуть вважатись реальними (наприклад, Barnacle tree); 5) міфоперсоніми – власні імена персонажів міфів, казок тощо 
(наприклад, Robin Hood). Загальноприйнятим компонентом міфонімії вважається теонімія (сукупність імен божеств в 
будь-якому пантеоні) та демононімія (імена різних духів, добрих та злих). 

Міфонімія, або нереальна онімія – це не простий повтор реальних об’єктів у фантазії людей, а дещо більше. Важливою 
підгрупою власних назв, яка не має відповідностей у секторі реальної онімії, є сакральні імена, що досягають свого роз-
квіту в епоху політеїзму. Якщо ту частину нереальної онімії, яка є відображенням реальної, можна назвати міфонімією, 
то сектор, що не має відповідників, очевидно, має назвиватись теонімією. Внаслідок дуалізму релігійних уявлень давніх 
людей перші духи та боги, які були колись наділені різними функціями, з плином часу розділились на добрих та злих, як 
наприклад, у дуалізмі бог і сатана в християнській релігії. При зміні релігій, всі божества (в тому числі добрі), від яких 
відмовились, були названі демонами та зводились до позиції злих [5, с. 9]. 
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Загалом, демонологія – (від давньо-грецьк. δαίμων, т.е. божество, дух, геній, і від давньо-грецьк. λόγος, тобто слово, 
судження, наука) – загальна назва різнорідних учень про демонів. Задачею демонології є вивчення демонів, складання 
детальних класифікацій, каталогів, ієрархій. Демонологія супроводжує багато релігійних та міфічних традицій, при цьому 
релігії можуть відноситись до демонології негативно [3]. 

Нас цікавить демонологія виключно з точки зору власних назв, що в ній фігурують, а саме імені божественно-демоніч-
ної істоти Dagon. Демон – в міфології є збірною назвою надприродних істот, напівбогів чи духів, що займають проміжний 
стан між людьми та богами. В ранніх джерелах різниця між термінами «демон» і «бог» прослідковується не завжди, так 
само як і важко відстежити зв’язок демонів виключно із силами добра і зла. Демони могли мати будь-яку природу, у тому 
числі і змішану, тобто могли в рівній мірі творити як зло, так і добро [3]. Dagon в творі Г. Ф. Лавкрафта сприймається як 
представник сил зла, що очевидно зі слів головного героя: «Then suddenly I saw it. With only a slight churning to mark its rise 
to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Vast, Polyphemus-like, and loathsome, it darted like a stupendous 
monster of nightmares to the monolith, about which it fl ung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave 
vent to certain measured sounds. I think I went mad then» [12, с. 27].

Оскільки грецьк. Δαίμων означає божество, або щось божественне, високе, для імен духів і божеств підземних та низь-
ких вводиться термін демононім. Аналіз теонімії, демононіміїї, та міфонімії може дати багато цінних свідчень для різних 
гуманітарних наук і для самої лінгвістики, адже в переважній більшості це слова, що збереглись з давніх часів. Ономас-
тика не може плідно розвиватись без серйозної розробки цих секторів, адже багато антропонімів, топонімів, хрононімів, 
етнонімів та ін. прямо чи опосередковано пов’язані з теонімами та демононімами [5, с. 9]. 

Власні назви демонів є іменами, що були вибрані для них людьми. Отже, демононіми є свідомим вибором для найме-
нування певних істот позаземного походження, що фігурують у міфах та легендах. Демони в художній літературі є штучно 
створеними образами, а отже і вибір їх імен залежить від автора, його смаку та світосприйняття. Проте, часто письменниками 
використовуються вже відомі власні імена демонів для найменування нових персонажів у своїх творах. Адже Дагон фігурує 
як божество в західносемітському та давньоєврейському пантеонах. Тобто, Лавкрафт свідомо вибирає вже відоме божество 
для передачі власного сприйняття цього створіння та для підсилення ефекту достовірності подій, що відбуваються в творі.

 Художні образи демонічного втілення розглядаються як естетична рефлексія на суспільно-історичні відносини, як 
висловлення уваги демонічній стороні у мистецтві. Осмислення специфіки втілення демонічних образів у художній літе-
ратурі, а саме в такому специфічному жанрі як жахи, дозволяє розглядати на конкретних прикладах використання демоно-
нічних імен як естетичне явище та ілюстрацію духовних процесів епохи. Стає зрозуміло, що демононімічна лексика може 
як входити в теонімчну, так і бути окремим підрозділом міфонімії. Це залежить від особистого сприйняття місця носіїв 
демонічних імен в пантеоні будь-якої релігії, або у лексичній системі будь-якого художнього твору. 
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НОРМА І ВАРІАНТ НА ЗАНЯТТЯХ З ФОНОСТИЛІСТИКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 
НА ПРИКЛАДІ П’ЄСИ М. ТРАМБЛЕ «ЗОВИЦІ»

Мета статті – проаналізувати соціальні та лінгвістичні фактори виникнення жуаля, використання фоности-
лістичних варіантів жуаля у п’єсі Мішеля Трамбле «Зовиці» та особливості їх передачі писемними засобами, доціль-
ність використання цієї п’єси на заняттях з фоностилістики. Актуальність такого аналізу обумовлена необхідністю 
формування навичок проведення фоностилістичних досліджень у студентів та вміння систематизувати результати 
досліджень, об’єкт яких знаходится як в області фоностилістики, так і на перехресті лінгвістичних дисциплін. Про-
тягом останніх десятиліть, зацікавленність лінгвістів до французької мови Квебеку та до її соціолекту, жуаля, була 
зумовлена ствердженням та підняттям національної самоідентифікації населення франкомовної провінції Квебеку. 
Оскільки однією з форм такого процесу є література, то наша мета полягає в тому, щоб показати засоби передачі 
фоностилістичних особливостей жуаля писемною мовою. Результати такого аналізу можуть слугувати базою для 
подальшого, більш детального вивчення фоностилістичної варіативності французької мови Квебеку у літературних 
творах, а також бути пропоновані для розгляду та вивчення під час лекційних і семінарських занять з фоностилістики. 

Ключові слова: фоностилістика, орфоепія, норма, стиль, варіант, варіативність, соціолект, жуаль, мовне се-
редовище, стандартна вимова, неографема, дифтонгизація, африкація, асиміляція, йотизація, відкриття тембру, 
злиття слів, неправильні зв’язування.
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НОРМА И ВАРИАНТ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФОНОСТИЛИСТКЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ 
ПЬЕСЫ М. ТРАМБЛЕ «ЗОЛОВКИ»

Цель статьи – проанализировать социальные и лингвистические факторы возникновения жуаля, использование 
фоностилистических вариантов жуаля в пьесе Мишеля Трамбле «Золовки», а также особенности их передачи в 
письменном языке, целесообразность изучения данной пьесы на занятиях по фоностилистике. Актуальность данно-
го анализа обусловлена необходимостью формирования навыков у студентов проведения фоностилистических ис-
следований, а также умений систематизировать результаты исследований, объект которых лежит как в области 
фоностилистики, так и на пересечении лингвистических. Поскольку использование жуаля в литературе является 
одной из форм национальной самоидентификации франкоязычного населения Квебека, возникает необходимость 
изучения способов передачи жуаля в письменной форме. Результаты такого исследования могут быть предложены 
для более детального изучения фоностилистической вариативности французского языка Квебека в литературных 
произведениях на занятиях по фоностилистике.

Ключевые слова: фоностилистика, орфоэпия, норма, стиль, вариант, вариативность, социолект, жуаль, язы-
ковая среда, стандартное произношение, неографема, дифтонгизация, аффрикация, ассимиляция, йотизация, от-
крытие тембра, слитие слов, неправильные связывания.

NORM AND VARIANT IN THE THEORETICAL AND PRACTICAL CLASSES ON THE FRENCH PHONOSTY-
LISTICS ON EXAMPLE OF PLAY OF M. TREMBLAY «THE SISTERS-IN-LAW» 

The purpose of this article – to analyze the social and linguistic factors of Joual, use phonostylistic joual variants in the 
play of Michel Tremblay «The Sisters-in-law», as well as the characteristics of their transmission in the written language, 
the usefulness of studing the phonetic variants of the joual in the classes on the French phonostylistics. The relevance of this 
analysis due to the need to develop skills in students of phonostylistic research, as well as skills to systematize the results of 
research in which the subject lies in the fi eld of phonostylistics, and at the intersection of the language disciplines. Since the 
joual is using in the literature and became a form of national identity of the francophone population of Quebec, there is a 
need to explore the ways to transfer joual in writing. The results of this study may be propose for a more detailed study of the 
phonostylistic variation of the French language in Quebec literary works in the classroom for phonostylistics.

Key words: phonostylistics, orthoepy, norm, style, variant, variation, sociolect, joual, language environment, standard 
pronunciation, neographeme, diphthongization, affrication, assimilation, yodisation, amalgamation, opening of vowel timbre, 
wrong liaisons.

Мета статті – проаналізувати соціальні та лінгвістичні фактори виникнення жуаля, використання фоностилістичних 
варіантів жуаля у п’єсі Мішеля Трамбле «Зовиці» та особливості їх передачі писемними засобами, доцільність викорис-
тання цієї п’єси на заняттях з фоностилістики. На нашу думку актуальність такого аналізу обумовлена необхідністю 
формування навичок проведення фоностилістичних досліджень у студентів та вміння систематизувати результати до-
сліджень, об’єкт яких знаходится як в області фоностилістики, так і на перехресті лінгвістичних дисциплін. Протягом 
останніх десятиліть, зацікавленність лінгвістів до французької мови Квебеку та до її соціолекту, жуаля, була зумовлена 
ствердженням та підняттям національної самоідентифікації населення франкомовної провінції Квебеку. Оскільки однією 
з форм такого процесу є література, то наша мета полягає в тому, щоб показати засоби передачі фоностилістичних осо-
бливостей жуаля писемною мовою. Результати такого аналізу можуть слугувати базою для подальшого, більш детально-
го вивчення фоностилістичної варіативності французької мови Квебеку у літературних творах, а також бути пропоновані 
для розгляду та вивчення під час лекційних і семінарських занять з фоностилістики. 

Основною метою занять з іноземної мови є навчання студентів мовної комунікації. Усна комунікація передбачає ово-
лодіння навичками вимови та розуміння іноземного мовного потоку. Важливість володіння навичками вимови важко 
переоцінити: перше знайомство з іноземною мовою починається із слухового контакту. З перших занять з іноземної мови 
необхідно приділяти увагу вимовним особливостям за допомогою вправ, які спрямовані на формування слухових, вимов-
них та писемних навичок у студентів. Формування навичок правильної французької вимови дозволяє оцінити красу не 
тільки поезії, а й зрозуміти особливості мовного потоку французької мови з його акцентуаційно-просодичним оформлен-
ням, з мовними явищами, які реалізуються на стику слів. Таке розуміння реалізації мовного потоку в естетичному вимірі 
посилює позитивне ставлення студентів до процесу оволодіння французької мови та підвищує їх мотивацію. У сучасній 
французькій мові можна спостерігати як чітке дотримання фонетичної норми певного усного стиля, так і змішання стилів 
у медійних засобах віщання. У подальшому вивченні французької мови, з метою формування навичок фоностилістичного 
аналізу дискурсу різних стилів студентам необхідно пропонувати зразки усного та писемного дискурсу, які містять со-
ціальні та регіональні варіанти. 

Норма вимови та варіант є предметом вивчення орфоепії та фоностилістики під час вивчення курсу теоретичної фо-
нетики. Але важливо, дотримуючись нормативної вимови під час викладання практичних дисциплін французької мови, 
демонструвати студентам варіанти реалізації вимови, ритму та інтонації в залежності від зміни офіційної мовленнєвої 
ситуації, університетського кола до сімейного або товариського оточення. Вивчаючи теоретичну дисципліну, студенти 
будуть обізнані щодо практичного застосування теоретичних знань, оскільки вони зможуть навести приклади реалізації 
фонетичних явищ з діалогів, літературних творів, поезій, які вони вивчили під час практичних занять. 

Нормативна вимова французької мови має закономірні особливості реалізації в залежності від певних умов: мовного 
середовища, регіонального походження, належності до соціального прошарку, індивідуальних особливостей. На відміну 
від природничих наук, які дають точне формулювання, необхідно бути обережним у формулюванні законів щодо зако-
номірностей реалізації фонетичних норм в певних мовленнєвих ситуаціях. З одного боку, зовсім неочевидно, що один 
і той же франкофон буде вживати постійні фонетичні варіанти у певних мовленнєвих ситуаціях. Однак, існують базові 
складові, які лежать в основі загальних правил функціонування вимови. Орфоепія – нормативна дисципліна, яка вивчає 
фонетичні норми певної мови. Ж. Страка вважає, що орфоепія навчає «якими мають бути правильні розподіл та викорис-
тання звуків та інших фонічних елементів у словах та у потоці мовлення» [6, c. 103].

Яскравим прикладом написання твору регіональним соціолектом, жуалем (joual), – є п’єса Мішеля Трамбле «Зовиці» 
(M.Tremblay Les Belles-soeurs). Жуаль є соціолектом французької мови Квебеку, який походить від міського середовища 
простого народу Монреаля. Жуаль – це діалект, який утворився в результаті зустрічі французької мови сільської місце-
вості та англійської мови індустріального та комерційного середовища у кінці XX-го століття. Сільське населення, яке 
прибувало у місто у пошуках роботи повинно було знаходити засіб комунікації для інтеграції. Отже, жуаль став засобом 
компромісу між двома мовами та розповсюдився до кінця 60-х років, коли розпочалися реформи в області лінгвістичної 
політики. Завдяки головному редактору щоденного видання Le Devoir Андре Лорандо (André Laurendeau), який у 1959 
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році опублікував тексти про розмовну мову франкоканадських учнів, називаючи її жуалем, цей термін став відомий ши-
рокій публіці [1]. 

«Ben, j’sais pus! J’vais ouère si c’est o.k. que j’passe la nuitte icitte à souère» (Eh bien, je ne sais plus! Je vais voir si j’ai la 
permission de passer la nuit ici ce soir). Термін жуаль – це деформоване слово «cheval» (кінь). Тобто в цьому терміні закла-
дено презирливе ставлення до цієї говірки, говорити жуалем – це все одно, що говорити, як кінь, як тварина. Цей термін 
став дуже популярним та викликав запеклі дискусії не тільки про саму мову, але і про шкільну систему у Квебеці завдяки 
книзі Жана-Поля Дебьєна Les insolences du Frère Untel [4].

Але, водночас, саме у цю епоху, у другій половині XX-го століття, жуаль отримав певну форму соціального визнання 
завдяки деяким квебекським письменникам та акторам. 

Завдяки тому, що цей термін набув чітке ідентифікаційне значення у деяких письменників, він залишається в інтелек-
туальних колах засобом національного ствердження та позначає будь-яку форму французької мови у Квебеку і навіть у 
інших провінціях Канади до кінця 70-х років. Згодом полеміка навколо жуалю вщухає. У наш час дискусії навколо жуалю 
знов поширюються, маючи за мету відповісти на питання, яка мова має слугувати основою спілкування у Квебеці. Жуаль, 
будучи соціолектом, сформувався у робочих кварталах на синтаксичній та лексичній основі французької мови, до якої до-
далися вирази та звороти англійської мови з метою спілкування робочих з керівництвом підприємств [3, с. 95].

На початку 60-х років більшість населення Квебеку відчувало меншовартість своєї рідної мови по відношенню до 
англо-саксонської культури, яка домінувала, і не вважала за потрібне демонструвати свою мову у спілкуванні. Завдяки 
Мішелю Трамбле, одного з діячив тихої революції, герої його п’єси «Зовиці» (Les Belles-Sœurs), поставленої 28 серпня 
1958 року у театрі (Théâtre de Rideau-Vert), говорять жуалем. Постановка цієї п’єси викликала жваві дискусії стосовно 
мови, якою розмовляють героїні цієї п’єси. Водночас, ця постановка – не тільки вихід на публіку розмовного соціолекту 
за рамки робочих кварталів, але і початок квебекського театру.

Аналіз цієї п’єси полягає у комплексному підході на перехресті таких лінгвістичних дисциплін як аналізу дискурсу, де-
скриптивної та когнітивної лінгвістики, літературного аналізу, семіотики, риторики. Аналіз передачі усних засобів спілку-
вання героїнь писемними засобами та приводить до певних обмежень предмету дослідження. Для визначення предмету до-
слідження необхідно з’ясувати, що є стандарт фонетичних засобів, а що є варіант. Французька вимова Квебеку є варіантом по 
відношенню до стандартної вимови Франції, основою для якої слугує вимова історичної провінції Іль-де-Франс. Отже, фоне-
тичні засоби жуалю є варіантом по відношенню до стандартної вимови Квебеку. Перш, ніж проаналізувати особливості пере-
дачі вимови жуалю на письмі у п’єсі «Зовиці», необхідно з’ясувати загальні приклади фонетичних варіантів французької мови:

– відкриття тембру [D] перед [p], [r], який стає [а]: fermer вимовляється як farmer, Fernand – Farnand, personne – parsonne;
– вимова [we] графеми oi, яка за нормою вимовляється [wa]; автор використовує неографеми toé, moé [2, с. 160];
– гармонізація деяких голосних surtout [surtu] та спрощення сполучення напівприголосна + голосна bien [bR], puis [pi];
– дифтонгизація голосних у закритому складі: pâte [pACt], coeur [caZr];
– випадіння [B]: j’m’en vais, j’pense, v’nir; а також випадіння [y] у займеннику tu tu as – t’as;
– реалізація голосної-опори: exprès – [DksiprD];
– перестановка (метатеза) голосних: spaghetti – [spegati];
– йотизація особових займенників il, ils перед голосною: il est là – [yela];
– вимова на кінці [t] – минулий дієприкметник fait [fDt], навіть у деяких словах, де немає букви t на кінці: ici – [icit] ;
– африкація [t], [d] перед tu dis [tsydzi] ;
– у кінцевій групі приголосних випадіння [l], [r] : notre – [nCt], maître – [mDt] ;
– різні асиміляції: je peux – [GpV], je sais – [GD] ;
– випадіння [l] в означених артиклях та особових займенниках: les jours – [tueFur], elle rit – [ari] ;
– тенденція до зв’язувань, які не реалізуються або до таких, які неправильно реалізуються: huit enfants [PitzSfS], je suis 

en forme [GytSfCrm] [2, с. 71].
Мішель Трамбле передає фонеми за допомогою французькою алфавітною системою, але він використовує комбіна-

торні можливості французьких графем: entéka – результат злиття трьох слів дещо фонетично змінених en tout cas; toé, 
moé – toi, moi ; pantoute – pas en tout ; bécosses – від англійського backhouse (maison arrière); за допомогою фонетичних, 
морфемних, граматичних, лексичних змін: sept-z-enfants, les huit z’erreurs, chus-t-énarvée, ch’t’une maudite menteuse, icitte, 
touttes, est-tait, tu-suite; використовує апостроф: quand a’l’a fi ni ses études primaires, on y’a demandé c’qu’a voulait faire; випа-
діння приголосної [l] в особовому займеннику il, приголосної [d] та, як наслідок, перед голосною йотизація: y’a un escalier, 
y’a les mariés, ça fait qu’y’a un journaliste, bonyeu; випадіння голосної [B]: j’s’rais, quequ’menutes, d’la tranquilliser, p’tite, 
v’nu, ça, si j’me r’tenais pas; випадіння голосних [y], [D], [w]: t’élèves, c’t’élève-là, c’t’aussi ben, v’là; випадіння [l], [r] після 
шумної приголосної: pauv’p’tite, d’aut’moyen, c’est de not’faute; відкриття тембру звуку: j’arais, farmer, a’pourra pas dire que 
j’l’ai pas avartie, enarvez-vous pas; закінчення –ing передається фонетично за допомогою gn : poudigne [5].

Мішель Трамбле зображує у п’єсі героїнь з робочих кварталів Монреаля, наділяючи кожну особливим характером 
та вкладаючи в їхні вуста, притаманний для цих кварталів, жуаль, який збагачує лексичні та синтаксичні конструкції 
монологів, діалогів та навіть хорів, які нагадують грецькі трагедії: «Aïe, les fi lles imaginez-vous donc que j’ai trouvé les 
huit z’erreurs dans le journal d’la semaine passée...», «J’ai-tu l’air de quelqu’un qui a déjà gagné quelqu’chose!», «...j’vas toute 
avoir c’qu’y’a d’dans!», «Chut, ferme-toé, pis mêle-toé de tes affaires!», «Moé, chus ben sûre que tu vas aller au paradis tout dret, 
Rhéauna», «Que c’est que tu fais icitte, toé? J’t’ai déjà dit que j’voulais pus te voir!», «T’es ben smatte, Gaby!»

Таким чином, п’єса «Зовиці» Мішеля Трамбле може бути запропонована для дослідження як фоностилістичних осо-
бливостей у письмовій мові, фонетичних варіантів жуаля на заняттях з фоностилістики, так і вживання синтаксичних 
конструкцій та морфологічних форм.
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ПРИСЛІВНИКОВІ ДВОКОМПОНЕНТНІ СУФІКСАЛЬНІ ФОРМАНТИ СТРУКТУРИ 
«ГОЛОСНИЙ + ГЛУХИЙ ПРИГОЛОСНИЙ» У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

У статті йдеться про особливості творення лексико-граматичного класу прислівників за допомогою двоком-
понентних суфіксів структури «голосний + глухий приголосний». Належна увага приділена дистрибутивним харак-
теристикам цих суфіксів, їх продуктивності та статистичному аналізу в складі незмінюваних повнозначних слів, 
що розкриває своєрідність даної лексико-граматичної категорії та її винятковий фономорфологічний потенціал як 
повнозначної частини мови. 

Ключові слова: прислівник, словотвірний, двокомпонентний, суфікс, глухий, дистрибутивний, фономорфологіч-
ний, продуктивний. 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ СУФФИКСАЛЬНЫЕ ФОРМАНТЫ НАРЕЧИЙ СТРУКТУРЫ «ГЛАСНЫЙ + 
ГЛУХОЙ СОГЛАСНЫЙ» В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

В статье идет речь об особенностях образования лексико-грамматического класса наречий с помощью двух-
компонентных суффиксов структуры «гласный + глухой согласный». Надлежащее внимание уделено дистрибутив-
ным характеристикам этих суффиксов и их продуктивности в составе неизменяемых самостоятельных слов, что 
раскрывает своеобразие данной лексико-грамматической категории и её исключительный фономорфологический 
потенциал как самостоятельной части речи. 

Ключевые слова: наречие, словообразовательный, двухкомпонентный, суффикс, глухой, дистрибутивный, фоно-
морфологический, продуктивный. 

THE ADVERBIAL TWO-COMPONENT SUFFIXAL FORMANTS OF THE STRUCTURE «VOWEL+ VOICE-
LESS CONSONANT» IN THE MODERN LITERARY UKRAINIAN

This article deals with the peculiarities of forming the lexico-grammatical category of adverbs with the help of two-
component suffi xes of the structure «vowel+consonant», which are extremely active in the formation of infl exible contentive 
words in the modern Ukrainian language. The research of the positional properties of these suffi xal units in the process of the 
adverbs formation has allowed us to clarify the mechanism of their realization and to single out the principles of its function-
ing. Also, there have been determined the regularities of the phonemic content of these suffi xal structures, where the class of 
voiceless consonants in the position after the vowel is the most active in their formation. It has been determined the inventory 
of vowel and consonant phonemes of two-component suffi xes, among which the high frequency is extremely characteristic of 
the phonemes |о| and |ч|. It has also been determined that the study of the phonemic composition of a suffi xal morpheme is 
very important for the solution of the problem regarding the working out of the typology of sound structures of the suffi xes of 
different parts of speech, in particular, the adverb, which in its turn is necessary for a deep characteristics of the specifi city of 
infl exible contentive words. Due attention has been paid to distributive characteristics of these suffi xes, their productiveness, 
and statistical analysis as a part of infl exible contentives, which reveals the peculiarity of this lexico-grammatical category 
and its exceptional phono-morphological potential as a meaningful part of speech. 

Key words: adverb, word-forming, two-component, suffi x, voiceless distributive, phonomorphological, productive. 

У процесі свого розвитку українська літературна мова сформувала чітку звукову і граматичну системи, виробила упо-
рядковані виражальні засоби. Однією зі специфічних ознак у кожному періоді її становлення був «постійний рух у системі 
частин мови, зокрема перехід слів і окремих словоформ інших частин мови в прислівник» [, с. 33]. 

Варто зазначити, що в українській лінгвістиці проблема виразного виокремлення й поділу слів на лексико-граматичні 
розряди вивчалася досить ґрунтовно. «Система творення прислівників сучасної української мови є результатом тривалих, 
складних і неоднорідних за характером історичних процесів» [6, с. 1], тому природно, що прислівник як частина мови, 
котра «об’єднує у своєму складі клас слів із загальним категоріальним значенням непроцесуальної ознаки дії або стану, 
іншої непроцесуальної ознаки або предмета» [7, с. 399], не залишалася поза увагою мовознавців, серед яких І. К. Білодід, 
І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, І. М. Уздиган, І. К. Чапля, Г. М. Ярун та багато інших. 

У наукових розвідках автори аналізують прислівник у руслі семантико-функціональних характеристик, морфолого-
синтаксичних особливостей. При цьому увага лінгвістів концентрується на вивченні суто граматичних аспектів цих не-
змінних повнозначних слів, тоді як проблема фономорфологічних рис морфемної будови прислівника залишається не до 
кінця висвітленою, що зумовлює актуальність цього дослідження. 

«Вивчення мовних одиниць неможливе без звернення до словотвірного і морфонологічного рівнів мови» [3, с. 25], зокре-
ма це стосується також і дослідження прислівника. Так, «словотвірно-інноваційним проблемам різних частин мови протягом 
останніх років були присвячені праці О. А. Земської, І. С. Улуханова, О. С. Кубрякової, Н. О. Янко-Триницької, Н. Ф. Клименко, 
Є. А. Карпіловської, О. О. Тараненка, О. А. Стишова, В. П. Олексенка, А. М. Нелюби, В. П. Ізотова, С. В. Ільясова, О. О. Лука-
шанця, Л. В. Рацибурської, Т. В. Попової, Л. П. Кислюк, О. П. Єрмакової… та інших учених» [2, с. 44]. Проте морфонологічна 
структура незмінних слів не була предметом окремого й детального розгляду. Отож постає потреба в синтезованому описі й 
аналізі деяких морфонологічних закономірностей адвербіального словотворення, що є метою нашої наукової розвідки.

«За семантичними, синтаксичними та морфологічними критеріями виділення частин мови прислівник становить окре-
мий лексико-граматичний клас, який істотно вирізняється своїми особливостями» [1, с. 185]. Прислівники являють собою 
такі незмінні повнозначні слова, що, не маючи морфологічної парадигми, характеризуються різноманітністю морфемної 
будови і структури. Здавна вони поповнюються за рахунок новоутворень на основі фактично всіх самостійних частин 
мови за допомогою різних словотвірних формантів. 

Досить продуктивними елементами у структурі прислівників, на наш погляд, є двокомпонентні су фікси, що мають 
модель вираження «голосний + глухий приголосний», які й були обрані об’єктом для аналізу в даній статті. 
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Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань, як: 1) окреслення дистрибутивних характеристик 
цих суфіксальних формантів; 2) з’ясування продуктивності цих афіксів у складі прислівників. 

Матеріалом дослідження послугував словник-довідник І. Т. Яценка «Морфемний аналіз» [4], що складає понад сто 
сімнадцять тисяч лексичних одиниць. 

Методом суцільної вибірки було дібрано й проаналізовано 139 прислівників, структура яких має двофонемні суфікси 
«голосний + глухий приголосний». Основну увагу ми акцентували саме на цих суфіксах, їх продуктивності та дистрибу-
тивних характеристиках, незалежно від суфіксального чи префіксально-суфіксального способу словотворення. 

Серед визначених словотвірних розрядів одним із найпоширеніших є той, що містить деривативний суфікс -еч-, на-
приклад: влітечку, потрошечку. Даний афікс бере участь у творенні 26 прислівників. Характерно, що суфікс -еч- найчас-
тіше спостерігається в таких моделях «¬ + ͡ + -еч- + ^» (11 слів: отеперечки, удалечінь), «¬ + ͡ + -еч- + ^ + ^» (7: змалечку). 
Описуваний афікс має 4 випадки уживання в моделі « ͡ + -еч- + ^» (пішечки) та по два – у моделях «¬ + ͡ + -еч-» (вдалеч), 
« ͡ + -еч- + ^ + ^» (нищечком). Суфікс -еч- активно використовується після сонорного (13 слів: відмалечку) та глухого 
(11:трошечки) приголосних, і зовсім рідко – після дзвінкого (2: по-молодечи). 

За допомогою суфікса -ач- творяться 13 незмінних повнозначних слів. Цей суфікс використовується після сонорного 
приголосного 8 разів (по-левjaчому), глухого – 4 (по-хлопчачи), дзвінкого – 1 (напівлежачки) у таких моделях: « ͡ + -ач- + 
^» (1), «¬ + ͡ + -ач- + ^» (9), «¬ + ͡ + ^ + -ач- + ^» (3). 

Із суфіксом -оч- було дібрано 12 прислівників. Модель «¬ + ͡ + -оч- + ^ + ^» застосовується 4 рази (зраночку, по-
святочному), моделі «¬ + ͡ + -оч- + ^» і « ͡ + -оч- + ^ + ^» – тричі кожна (по-парубочому, ладочком), а модель « ͡ + ^ + -оч- + 
^ + ^» – єдина (крихіточку). 

Суфікс -яч- є у складі 9 лексем у наступних моделях: «¬ + ͡ + -яч- + ^» (7 – по-лисячому), «¬ + ͡ + ^ + -яч- + ^» (1 – по-
дитинячому), « ͡ + ^ + ͡ + -яч- + ^» (1 – очевидячки) і може стояти після глухого (4 випадки), сонорного (3), дзвінкого при-
голосного (2). Наприклад: навсидячки, по-котячому. 

Суфікс -ич- формує 7 прислівників у позиціях після глухого (4), дзвінкого (2), сонорного приголосного (1) у таких 
моделях: «¬ + ͡ + -ич- + ^» (по-мужичому – 4), «¬ + ͡ + ^ -ич- + ^ + ^» (по-соціалістичному – 2), «¬ + ͡ + -ич- + ^ + ^» (по-
вуличному – 1), «¬ + ͡ + -ич- + ^ + ^ + ^» (по-родичівському – 1). 

Із суфіксом -ох- проаналізовано 18 слів, які мають одну модель вираження «¬ + ͡ + -ох-». Цей суфікс стоїть у позиції 
після глухого і сонорного приголосного по 9 разів відповідно: увісьмох, удесятьох. 

Суфікс -ах- знайдений у 6 лексемах у моделях «¬ + ͡ + -ах-» (1 – попервах), «¬ + ͡ + ^ + -ах-» (5 – навколюшках) після 
глухого (5) і сонорного (1) приголосного. 

Наявність суфікса -ок- спостерігається в 7 прислівниках у моделях «¬ + ͡ + -ок-» (2 – щоранок), «¬ + ͡ + -ок- + ^» 
(2 – звисока), «¬ + ¬ + ͡ + -ок-» (3 – наостанок) після глухого (2), сонорного (2) та дзвінкого приголосного (3). Наприклад: 
назубок, унапусток. 

Суфікс -ік- має місце в 6 незмінюваних повнозначних словах у позиції лише після сонорного у двох моделях «¬ + ͡ + 
-ік-» (1 – віддалік), «¬ + ¬ + ͡ + -ік-» (5 – неподалік). 

За допомогою суфікса -ак- формуються 6 лексем із дистрибуцією після глухого (4 – натощак) і сонорного приголо-
сного (2 – по-інакшому) у таких моделях : « ͡ + -ак- + ^» (1), «¬ + ͡ + -ак-» (1), «¬ + ͡ + -ак- + ^» (3), «¬ + ͡ + -ак- + ^ + ^». 
Наприклад: сторчака. 

Суфікс -ек- застосовується у 5 прислівниках лише після сонорного у наступних моделях «¬ + ͡ + -ек- + ^» (2 – здалеку), 
«¬ + ¬ + ͡ + -ек- + ^» (2 – звіддалеки), «¬ + ¬ + ͡ + -ек- + ^ + ^» (1 – неподалечку). 

Суфікс -як- фіксується у 3 випадках (після сонорного один раз, після глухого приголосного – двічі) у моделях « ͡ + -як- 
+ ^» (1 – порожняком), «¬ + ͡ + -як- + ^» (1 – навкосяка), «¬ + ¬ + ͡ + -як- + ^» (1 – навскосяка). 

Із суфіксом -ик- утворюються 2 слова із однією моделлю « ͡ + -ик- + ^» після дзвінкого (йоржиком) і сонорного при-
голосного (півником). 

Суфікси -ас- та -іс- уживаються лише по одному випадку після глухого приголосного у моделях «¬ + ͡ + -ас-» (викру-
тасом), «¬ + ͡ + ^ + -іс- + ^+ ^» (по-швидкісному). 

Суфікс -яс- є тільки у двох прислівниках у моделі «¬ + ͡ + -яс- + ^» після сонорного приголосного: околяса, околясом. 
Щодо суфікса -іш-, то слід зазначити, що він використовується у трьох лексемах у дистрибуції після сонорного в одній 

моделі «¬ + ͡ + -іш- + ^ + ^»: по-ранішньому, по-теперішньому. 
Суфікси -аш- та -еш- трапляються лише в поодиноких випадках після глухого приголосного в моделях «¬ + ͡ + -аш- + 

^ + ^» (по-пташиному), «¬ + ͡ + -еш- + ^ + ^» (по-тутешньому). 
Із суфіксом -от- проаналізовано 4 незмінних повнозначних слова, що стоять після глухого та сонорного по двічі в 

таких моделях: « ͡ + -от- + ^» (3 – самотою), «¬ + ͡ + -от- + ^» (1 – начистоту). 
Суфікси -іт- та -ат- беруть участь у творенні 4 прислівників (по 2 відповідно) у позиціях після глухого приголосного й 

голосного у наступних моделях: « ͡+ -іт- + ^ + ^» (крихітку), «¬ + ͡ + -ат- + ^ + ^» (по-азіатськи). 
Суфікси -ац- та -иц- наявні лише у двох лексемах (по одній відповідно) у дистрибуції після глухого приголосного в 

моделях « ͡ + -ац- + ^ + ^ + ^» (провокаційно), « ͡ + -иц- + ^» (сліпицею). 
 У висновку зазначимо, що в даній розвідці детально проаналізовано 24 двокомпонентні суфікси прислівників, які 

мають структуру «голосний + глухий приголосний». 
Установлено, що в досліджуваних суфіксах уживаються голосні (у порядку градації): -о- (41 випадок), -е- (32), -а- (30), 

-я- (14), -і- (12), -и- (10). З’ясовано також, що для окреслених суфіксів характерна наявність таких глухих приголосних, як: 
-ч- (67), -к- (29), -х- (24), -т- (8), -ш- (5), -с- (4), -ц- (2). 

Отже, дослідження лише окремих словотвірних формантів прислівника (двокомпонентних суфіксів) розкриває і підкреслює 
своєрідність цієї лексико-граматичної категорії та її винятковий фономорфологічний потенціал як повнозначної частини мови. 
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ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «МУЗИКА» В ОПОВІДАННІ Р. БРЕДБЕРІ «ВБИВЦЯ»

Стаття присвячена дослідженню репрезентації концепту «музика» в оповіданні Р. Бредбері «Вбивця». Особли-
ва увага приділяється субфреймам «музичні інструменти», «транслятори», «музичні композиції», «композитори». 
Аналізується експлікація концепту в творі через топоніми, антропоніми, стилістичні засоби (порівняння, метоні-
мію, ономатопею). Робиться висновок про набуття лексемою «музика» нового авторського значення – несвобода, 
залежність.

Ключові слова: концепт, субфрейм, музика, Р. Бредбері, ономатопея, порівняння.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНЦЕПТА «МУЗЫКА» В РАССКАЗЕ Р. БРЭДБЕРИ «УБИЙЦА»
Статья посвящена исследованию репрезентации концепта «музыка» в рассказе Р. Брэдбери «Убийца». Особое 

внимание уделяется субфреймам «музыкальные инструменты», «трансляторы», «музыкальные композиции», «ком-
позиторы». Анализируется экспликация концепта в произведении через топонимы, антропонимы, стилистические 
средства (сравнения, метонимию, ономатопею). Делается вывод про появление у лексемы «музыка» нового автор-
ского значения – несвобода, зависимость.

Ключевые слова: концепт, субфрейм, музыка, Р. Брэдбери, ономатопея, сравнение.

AN ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CONCEPT «MUSIC» IN THE STORY «THE MURDERER» BY 
R. BRADBURY

The article is devoted to the investigation of the representation of the concept «music» in the story «The Murderer» by 
R. Bradbury. It emphasizes that this concept is key and universal but it acquires the individual interpretation in R. Bradbury’s 
story. Frame analyses is used while the considering of the text. The peculiar attention is paid to such subframes as «musical instru-
ments», «transmitters», «musical compositions», «composers» etc. The explication of the concept in the story is analyzed with the 
help of toponyms (titles of the musical compositions are among them), antroponyms and stylistic devices such as simile, metonymy, 
onomatopoeia. Among antroponyms names of composers, main heroes and nicknames are enumerated. It is underlined that all 
transmitters and people addicted to them are compared with the objects of fl ora and fauna (insects, animals, fi sh, bird, fruits) and 
mythological beings. It is concluded that the lexeme «music» acquires the new authorial meaning, that is unfreedom, dependence.

Key words: concept, subframe, music, R. Bradbury, onomatopoeia, simile. 

Художні твори є відображенням філософії письменника, тому в спробах розкрити світобачення автора критики аналі-
зують його роботи на різних рівнях: ідейно-тематичному, жанровому, стилістичному, мовному тощо. Не обійшли увагою 
й творчі доробки відомого американського письменника Р. Бредбері. В існуючій науково-критичній літературі наявні до-
слідження проблем ідейно-тематичного змісту його творів (В. Джонсон, М. І. Кісельова, А. Саллівен), жанрових особли-
востей (К. Вулф, М. Менгелинг), питань поетики (Д. Уатт, Б. Еттебері). Але оскільки художній світ творця виражається 
через індивідуально-авторські художні концепти, то, на нашу думку, розуміння своєрідності філософії письменника буде 
неповним за відсутності аналізу концептосфери творів.

До тлумаченні концепту неодноразово зверталися такі вчені, як Н. Д. Арутюнова, О. С. Кубрякова, Е. Сепір, В. В. Коле-
сов та інші. В рамках теми нашої статті варто відзначити важливість дослідження В. В. Литвинової («Индивидуально-автор-
ские концепты в структуре художественного мира Рэя Брэдбери»), в якому увага звертається на такі концепти як «природа», 
«діти», «старі», «обличчя», «руки» тощо [2]; О. О. Плакиди (Концепты «life», «old age», «wine» как наиболее частотные и ярко 
выраженные концепты произведения «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери») [4]. Однак, не дивлячись на активне вивчення при-
роди концепту, це питання й досі лишається відкритим. Таким чином, актуальність нашого дослідження обумовлюється, по-
перше, відсутністю єдиного підходу до способів мовної репрезентації художніх концептів у творчості письменника, та, по-друге, 
необхідністю виявлення закономірностей організації мовних засобів при вираженні концептів у творчості конкретного автора.

Метою статті є дослідження репрезентації концепту «музика» в оповіданні Р. Бредбері «Вбивця». Слід зазначити, що 
цей концепт є універсальним і ключовим у даному творі. «Під ключовими концептами, як правило, розуміються концепти, 
що входять у менталітет більшості людей даної культури. Їхнє однозначне розуміння людьми стає основою віднесеності 
особистості до тієї або іншої культури й, як наслідок, основою взаєморозуміння людей усередині цієї культури» [1, с. 166].

Дійсно, деякі концепти одночасно можуть входити до концептосфер різних мовних груп і виступати базовими компо-
нентами картини світу як у рамках одного певного культурного середовища, так і міжкультурної комунікації, набуваючи 
універсальності. Такі концепти і є, як правило, ключовими для розуміння суспільного устрою і культури в цілому. 

Однак, дуже часто подібні концепти набувають унікальної, індивідуальної деталізації і відображають бачення картини 
світу автором. Досліджуваний нами концепт «музика» повністю відповідає даній характеристиці. На нашу думку, він на 
рівні з концептом «мистецтво» може бути включений у контекст світової культури, оскільки є «значимою міжкультур-
ною одиницею, орієнтованою на естетичну інформацію» [1, с. 166]. Але варто згадати, що концепти становлять не тільки 
об’єктивну реальність, але й уявлення про неї, впорядкування реальності через художній текст. Проаналізуємо, яким 
чином світобачення Р. Бредбері втілюється через концептосферу його оповідання.

Перш за все, розглянемо значення об’єднуючої лексеми «музика» у тлумачних словниках. Музика (з грец. musikе, бук-
вально – мистецтво муз) – вид мистецтва, який відображає дійсність і впливає на людину за допомогою осмислених, певним 
чином організованих звуків [5, с. 822]. Музика здатна виражати думки, емоції і вольові процеси людини в чутній формі і слу-
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жити засобом спілкування людей і управління їх поведінкою. Тобто, музика – це мистецтво, що відображає дійсність у ху-
дожньо-звукових образах. Музика, як і мова, здатна виявляти внутрішній стан людини і його емоційне відношення до світу.

Крім цього основного значення «Словник української мови» містить додаткове – «музика як гармонійне звучання 
чого-небудь» [5, с. 823]. Саме ця дефініція є важливою для нашого дослідження, тому що Р. Бредбері своїм твором спрос-
товує дане тлумачення, надаючи концепту нового індивідуального звучання.

Представлений в оповіданні текстовий матеріал дозволяє інтерпретувати його під кутом фреймового аналізу, поклав-
ши в основу вичленовування фрейму «музика». У складі фрейму виділяються наступні субфрейми: «музичні інструмен-
ти», «транслятори», «музичні композиції», «композитори» тощо. В нашому дослідження ми б хотіли детальніше запини-
тися на лексемах, що експлікують концепт «музика» в оповіданні Р. Бредбері.

Концепт «музика» в оповідання реалізується через різні частини мови: прикметники, дієслова (humming, whistling, to 
buzz, to sing, to hum, to cackle, to play, to scream, to talk, to bark, to whine, to sizzle, to gobble, to whoop, to yell, to shrill), але 
найбільшу групу становлять іменники.

Субфрейм «музичні інструменти» представлений такими лексемами, як cymbals, drums. Незвичним видається той 
факт, що до традиційних інструментів автор прирівнює побутові предмети (pots, pans, knives, forks) та природні явища 
(thunder, tin lightning). Такий перелік порушує мелодійність та гармонійність, характерні для музики, і перетворює її про-
сто на скупчення звуків.

Субфрейм «транслятори» представлений лексемами: the wrist radio, the broadcasting transmitter, the phone, the bus radio, 
the offi ce intercom, the phonograph, the television, theatre. Окрему групу смислового ядра концепту «музика» – субфрейми 
«музичні композиції» і «композитори» – складають власні назви: топоніми і антропоніми. 

Топоніми в оповіданні – це назви музичних творів: «The Merry Widow Waltz», «Afternoon of a Faun», «Kiss Me Again», 
«The Sword Dance», «Romeo and Juliet», «Don’t Care What Happens to Me!», «Tales from the Vienna Woods», «I’ve Got It on 
My List, It Never Will Be Missed», «Tambourine Chinois», «Tzigane», «Passacaglia», «Fugue in something Minor», «Tiger Rag», 
«Love Is Like a Cigarette».

Друга група власних назв – це антропоніми. Умовно можна виділити три групи антропонімів: 
1) прізвища композиторів: Stravinsky, Bach, Haydn, Rachmaninoff, Schubert, Duke Ellington, Mozzek, Gilbert, Sullivan, 

Beethoven, Tchaikovsky; 
2) прізвиська: the Murderer; 
3) імена героїв: Lee, Joe, Albert Brock. 
Не всі з перелічених антропонімів безпосередньо пов’язані з музикою. Деякі відображають характер персонажів ро-

ману, дають змогу створити асоціативні ряди, відсилаючи читача до прецедентних текстів. Найбільш показовим в даному 
відношенні є ім’я головного героя оповідання – Альберта Брока. Якщо звернутись до германо-скандинавської міфології, 
то Брокк (Brokk) – це гном, брат Сіндрі (Ейтрі). Згідно з легендою, Локі посперечався із Сінді, поставивши на кін свою 
голову, що той не викує скарбів, які б перевершили вишуканістю волосся Сіф, корабель Скідбладнір та спис Гунгнир. 
Сінді за допомогою Брокка виграв суперечку, виготовивши вепра на ім’я Ґуллінбурсті, кільце Драупнір і молот Мйольнір. 
Хоча Сінді переміг, Локі не дав йому забрати свою голову, тому що тоді б пошкодилася шия, яка не була вказана у спорі. 
Щоб змусити Локі замовчати, Брокк зашив йому губи. Отже, повертаючись до твору, Альберт Брок – це головний герой 
твору, який намагається звільнити світ від звуків (як безглуздих розмов, так і музики) і залежності від трансляторів, яким 
людство бездумно підкорюється. Він – бунтар-одинак, і усвідомлює, що сучасні прилади покликані встановити цілкови-
тий контроль над людиною: телевізор, радіо – державний контроль над громадянами; зап’ястне радіо, телефон – способи 
контролю з боку колег, дружин, дітей, рідних. Отже, в оповіданні лексема «музика» набуває нового значення і асоціюєть-
ся з несвободою та контролем. А антонімом даної лексеми виступає тиша, яку автор прирівнює до свободи і незалежності: 
«I just rode around feeling of the silence. It’s a big bolt of the nicest, softest fl annel ever made. Silence. A whole hour of it. I just 
sat in my car, smiling, feeling of that fl annel with my ears. I felt drunk with Freedom!» [6].

Концепт «музика» також експлікується в творі за допомогою стилістичних засобів, зокрема порівнянь, метонімії, оно-
матопеї. Як відомо, головна функція виражальних засобів – експресивна, і в більшості випадків вони використовуються як 
експресивно-стилістичний засіб відображення дійсності для надання мовленню жвавості та виразності. Однак ономатопея 
у художньому творі не тільки імітує звуки, а й безпосередньо за їх допомогою передає почуття та емоції.

За характером звуків, що імітуються, випадки ономатопеї в творі можна поділити на декілька підвидів: 
1) слова, що передають звуки людської мови: to whistle, to cackle; 
2) слова, що імітують звуки живої природи (тварин тощо): to bark, to gobble; 
3) слова, що імітують звуки неживої природи: to crack, to buzz, to tinkle, crash, to shrill, to click-click, yak-yak-yak (в двох 

останніх випадках спостерігаємо явище повної редуплікації).
Інший стилістичний засіб, вжитий в оповіданні, – метонімія. Використання метонімії дає змогу зробити мову твору 

більш лаконічною, виразною, надає предметної наочності зображуваному. Так, Р. Бредбері згадує і вживає ім’я автора 
замість назви музичного твору: «The psychiatrist moved in the beehive of offi ces, in the cross-pollination of themes, Stravinsky 
mating with Bach, Haydn unsuccessfully repulsing Rachmaninoff, Schubert slain by Duke Ellington» [6]. 

Особливого значення в тексті набувають порівняння. Порівнянням називається словесний вираз, в якому уявлення про 
зображуваний предмет конкретизується шляхом зіставлення його з іншим предметом, таким, що містить у собі необхідні 
для конкретизації уявлення ознаки в більш концентрованому вияві; тобто порівняння – це тропеїчна фігура, в якій мовне 
зображення особи, предмета, явища чи дії передається через найхарактерніші ознаки, що є органічно властивими для ін-
ших [3, c. 359]. В оповіданні Р. Бредбері можна виділити наступні тематичні групи об’єктів порівняння: 

1) назви комах: «He took his broken wrist radio from his pocket like a dead praying mantis» [6]; «A duplicate wrist radio in 
his desk drawer buzzed like a wounded grasshopper» [6]; 

2) назви тварин: «I feel sorry for it now, a practical device indeed, which never said a word, purred like a sleepy lion most of 
the time, and digested our leftovers» [6]; «After all, the music was being scrambled, husbands and wives were out of touch with 
reality. Pandemonium, riot, and chaos. Squirrels chattering in cages!» [6]; 

3) назви птахів: «And the transitsystem radio playing ‘Tales from the Vienna Woods,’ a canary singing words about a fi rst-rate 
wheat cereal» [6]; «Like a headless turkey, gobbling, my wife whooped out the front door» [6]; 

4) назви риб: «Seemed to me a phone was an impersonal instrument. If it felt like it, it let your personality go through its wires. 
If it didn’t want to, it just drained your personality away until what slipped through at the other end was some cold fi sh of a voice 
all steel, copper, plastic, no warmth, no reality» [6]; 
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5) назви плодів: «He tucked it [the wrist radio] in his teeth like a walnut, gritted and heard it crack, banded it back to the 
appalled psychiatrist as if he had done them both a favor» [6]; 

7) назви міфологічних істот: «Then I went in and shot the televisor, that insidious beast, that Medusa, which freezes a billion 
people to stone every night, staring fi xedly, that Siren which called and sang and promised so much and gave, after all, so little, but 
myself always going back, going back, hoping and waiting until-bang!» [6]. 

Отже, порівняння з рослинним та тваринним світом в оповіданні стосуються, перш за все, субфрейма «транслятори» 
та людей, залежних від технічного прогресу. В той же час людина, що постає проти системи, асоціюється у автора з яви-
щами природи – зі світлом, з сяйвом: «The psychiatrist was shocked by that smile. A very sunny, pleasant warm thing, a thing 
that shed bright light upon the room. Dawn among the dark hills. High noon at midnight, that smile»; «Ignoring these, feeling that 
smile upon him like a heat lamp…» [6].

Безперечно, порівняння Р. Бредбері відіграють провідну роль у створенні системи художніх образів і тим самим дають 
можливість передати читачам авторське бачення світу.

Отже, дослідивши репрезентацію концепту «музика» в оповіданні Р. Бредбері «Вбивця» ми з’ясували, що цей кон-
цепт є, з одного боку, універсальним, а з іншого, – набуває індивідуальної авторської інтерпретації, оскільки письменник 
позбавляє лексему значення гармонійності і надає нового статусу – несвободи, залежності. Текстовий матеріал інтер-
претується нами під кутом фреймового аналізу з вичленовуванням декількох субфреймів, які експлікуються в творі за 
допомогою топонімів, антропонімів та стилістичних засобів, зокрема порівнянь, метонімії, ономатопеї.
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СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В ПОЕЗІЇ МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ 
В ПЕРЕКЛАДІ НА АНГЛІЙСЬКУ ТА УКРАЇНСЬКУ МОВИ

У статті розглянуто проблема семантичного відтворення художнього образу в поезії Марини Цвєтаєвої в пере-
кладі на англійську та українську мови. Проблема зумовлена необхідністю вивчення аксіологічних аспектів худож-
нього поетичного перекладу. Встановлено, що поетеса Марина Цвєтаєва використовувала порівняння, які харак-
теризують ліричного героя з різних боків протягом всього його життя, при цьорму пряме порівняння поетеса не 
використовувала, що сприяло неоднозначності сприйняття художнього образу в процесі перекладу на англійську та 
українську мови.

Ключові слова: художній образ, семантичні властивості, ліричний герой, художній поетичний переклад.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ПОЭЗИИ МАРИНЫ ЦВЕ-
ТАЕВОЙ В ПЕРЕВОДЕ НА АНГЛИЙСКИЙ И УКРАИНСКИЙ ЯЗЫКИ

В статье рассматривается проблема семантического отображения художественного образа в поэзии Марины 
Цветаевой в переводе на английский и украинский языки. Проблема обусловлена необходимостью изучения аксиоло-
гических аспектов художественного поэтического перевода. Установлено, что поэтесса Марина Цветаева исполь-
зовала сравнения, которые характеризуют лирического героя с разных сторон на протяжении всей его жизни, при 
этом поэтесса не использовала прямое сравнение, что и способствовало неоднозначности восприятия художест-
венного образа при переводе на английский и украинский языки. 

Ключевые слова: художественный образ, семантические свойства, лирический герой, художественный поэти-
ческий перевод.

THE SEMANTIC REPRESENTATION OF THE ARTISTIC IMAGE IN THE POETRY OF MARINA 
TSVETAEVA TRANSLATED INTO ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES

The article deals with the problem of semantic representation of the artistic image in the poetry of Marina Tsvetaeva 
translated into English and Ukrainian languages. The problem is caused by the necessity of axiological aspects study of 
the art of poetic translation. It is established that the poet Marina Tsvetaeva used comparisons that characterize the lyrical 
character with different sides throughout his life. The poet did not use direct comparison, which contributed to the ambiguity 
of perception of the artistic image in the English and Ukrainian languages. The comparison does not only enrich language 
vocabulary and expands the concepts in their new synthesis, but also creates artistic and poetic vision of the world. As for 
portrait comparison of the lyrical hero image, it has been concluded Marina Tsvetaeva used comparisons of two kinds: fi rst, 
the comparison, describing the portrait or only external features of the image character; and, secondly, the inner world of the 
lyrical hero, fi led by the characteristic external features.

Key words: artistic image, semantic characteristics, lyrical hero, the art of poetic translation.

Постановка проблеми. Поезія має свої особливості і представляє велику складність для художнього перекладу. 
Основне концептуальне та естетичне навантаження в поезії безпосередньо пов’язано з національною лінгвістичною і 
лінгвокультурною своєрідністю оригінального тексту– мовною композицією, граматикою, лексикою, фонетичною сто-
роною мови, культурним контекстом. Лінгвістична та лінгвокультурна складова реалізуються в поезії в рамках певної 
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віршованої форми, яка зазвичай буває властива національної традиції. Поєднання зазначеної специфіки поетичного тексту 
створює ряд особливих ефектів змістовного характеру (смислове співставлення римуються слів, особливий паралелізм, 
переноси і т. д.).

Розгляд та класифікація основних способів передачі словесних та художніх образів із мови оригіналу на мову перекла-
ду здійснили такі провідні перекладачі та лінгвісти: В. Богуславська, М. Борецький, Р. Зорівчак, В. Коптілов, І. Корунець, 
Т. Некряч, В. Сдобников, Ю.  Піввуєва, I. Shambat, E. Feinstein and D. McDuff.

Однак, незважаючи на численні дослідження проблема семантичного відтворення художнього образу в поезії в пере-
кладі на іншу мову залишається актуальною й на сьогодні. Актуальність статті зумовлено питанням, пов’язаного з необ-
хідністю вивчення аксіологічних аспектів художнього поетичного перекладу, спрямованих, з одного боку, на виявлення 
причин перекладацьких помилок і невідповідностей, а з іншого боку, на обґрунтування умов і способів гармонізації змісту 
в поетичному перекладі. 

Мета статті полягає у визначенні семантичніх властивостей художнього образу в поезії Марини Цвєтаєвої в перекладі 
на англійську та українську мови.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ключовим поняттям статті є поняття «художній образ», який викорис-
товується в мистецтвознавстві у двох основних значеннях. У широкому розумінні образом називають специфічну форму 
відображення та пізнання дійсності в мистецтві, на відміну від тих форм зображення, якими користуються, з одного боку, 
в науці, з іншого – у повсякденно-практичній сфері людської життєдіяльності. У вузькому розумінні образом називають 
специфічну форму буття художнього твору в цілому й усіх складових його елементів зокрема. Загальноприйнятим у 
сучасному літературознавстві є визначення художнього образу, яке дав у свій час Л. Тимофєєв: «Образ – це конкретна і 
водночас узагальнена картина людського життя, що створена за допомогою вимислу й має естетичне значення» [3, с. 60]. 
Внутрішня специфіка структури літературно-художнього образу залежить від родових ознак твору. Так, ліричний образ 
тяжіє до асоціативності, нехтуючи предметністю, епічний, навпаки, прагне до якомога точнішого відтворення предметної 
сторони зображуваного; на відміну від епосу, в якому в конструюванні образу беруть активну участь форми власне автор-
ського мовлення, в драмі образ створюється майже виключно за рахунок мови самих дійових осіб. Специфіка словесного 
образу перебуває в тісній залежності й від жанрових ознак твору, наприклад, образи байкового твору будуть суттєво від-
різнятися від образів романної форми [2, с. 101].

Загальна структура образу в усіх видах мистецтва виходить з його двокомпонентної будови, поєднання в ньому чуттє-
вого образу й ідеї, яка з цього останнього випливає. При цьому сам художній образ у своїй специфіці не може бути зведе-
ний без залишку ні до свого чуттєвого образу, ні до його ідеї. Художній образ, з одного боку, це завжди щось більше, ніж 
конкретно-чуттєва даність предмета, його відображення, тобто образ предмета не зводиться до подоби предмета. З цього 
боку, як справедливо зауважує Н. Арутюнова, «статуя Свободи не створює образу свободи. Вона його лише уособлює. 
Статуя жінки-матері відтворює образ матері, але не образ Батьківщини» [1, с. 73].

Спочатку зупинимося на деяких спільних ознаках, тих семантичних властивостях художнього образу, які безперечно 
важливі в літературознавстві особливо при перекладі художнього твору на іншу мову.

До образності науковці зверталися як до позаписьмових, сповнених значення і сенсу, пояснень. Багато образів на-
стільки органічно увійшли в лексику, що вони втратили свою первинну свіжість. Література, звертаючись до художньо-
образного мислення, творить нові або переосмислює існуючі структури, незмінно збагачуючи наш світ уяви, творчий 
процес, діючи за правилами художності і поетики – порівнянь, іномовлення, уподібнень у зближенні явищ, перенесення 
смислових і емоційних відтінків тощо. 

Якщо говорити про найбільш загальне і спільне, що об’єднує усі засоби образного вираження, то слід насамперед вка-
зати на певну суміжність, можливо навіть паралельність існуючих у цій суміжності явищ і предметів, здатних утворити 
той зв’язок між собою, який називається асоціативністю. 

В своїй генетичній основі зародження художній образ утворюється саме за законом асоціативності. Од відчуття до 
контурності образу, що виникає в пам’яті, досить складний шлях асоціативного відбору, витискання другорядного і під-
силення найхарактернішого. Певний асоціативний ряд утворює цілісну систему знаків, здатних нести в собі узагальнюючі 
і генералізуючі властивості, відновлення в пам’яті образу за законом асоціативної суміжності, уподібнення, контрасту. 

До загальних ознак найважливіших складових образної структури входить порівняння, що також діє за законом асо-
ціативності. За рахунок однієї ознаки предмета в зіставленнях підсилюється інша. Отже, порівняння – це образне вира-
ження, побудоване на зіставленні предметів, понять, станів, які мають певні спільні ознаки, завдяки чому включаються 
механізми художнього сприймання. 

Слід зазначити, порівняння не лише збагачує мовну лексику, розширює зміст понять в їх новому синтезі, а й творить 
художньо-поетичне бачення світу. В порівнянні мов би пробуджується сам собою код записаних в пам’яті єдностей.

У творах Марини Цвєтаєвої порівняння, предметом яких є вірші, лірика зустрічаються значно рідкіше. Образ у таких 
порівняннях отримує більш широке значення і відтворює в більшій мірі важливість та значущість поезії у житті людини і 
в цілом світі. Якщо звернутися до поезии Марини Цвєтаєвої, то вона наповнена зверненнями до всього світу, до Всевиш-
нього, до Бога, тобто до світу містики. Напрклад, в поемі «Молитва», “Prayer»:

Христос и Бог! Я жажду чуда 
Теперь, сейчас, в начале дня!
Christ and the Lord! I thirst for marvel
Now, here, as the day would start!
Треба зазначити, при цьому поетеса використовує порівняння з предметами повсякденного життя. Але предмети ма-

ють певну цінність для людства, тому М. Цвєтаєва порівнює життя людини із книгою. По-перше, життя людини – без-
цінне, як і книги для освідченої людини; по-друге, як і книга життя має свій початок і своє закінчення, при цьому автор 
вважає, що книга цікава читачеві, доки він її не прочитав, так і людині цікаво жити, тому що вона не знає напевно по-
дальшу долю:

О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня.
The life is like a book to me,
So let me die. Let me depart.
Поет використовує порівняння, які характеризують ліричного героя з різних боків протягом всього його життя. Якщо, 

все життя образу ліричного героя – це книга, то початок життя образу ліричного героя М. Цвєтаєва вважає дитинство, яке 
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вона детально преставила у вірші “Little World». Автор використовує доволі численні порівння, оскільки світ дитинства 
наповнен непередбачуваностями та багатьма майбутніми собиитями, що відображено в цьому вірші:

Дети – это взгляды глазок боязливых,
Children – are staring of eyes so frightful, 
Дети – это солнце в пасмурных мотивах,
Children – is sun in the gloomy motives,
Вечный беспорядок в золоте колечек,
Ласковых словечек шепот в полусне,
Eternal disorder in the ring’s gold, 
Tender word’s whispers in semi-sleep, 
Дети – это отдых, миг покоя краткий,
Богу у кроватки трепетный обет,
Дети – это мира нежные загадки,
И в самих загадках кроется ответ! (М. Цвєтаєва)
Children – is rest, brief moment of respite, 
A trembling vow before God’s eyes, 
Children – are the world’s tender riddles, 
Where in the riddle the answer hides! (Diana L. Burgin) 
Очевидно, що повністю поема “Little World» побудована на такому засобі контекстуально-синонімічної увиразнос-

тення мовлення як порівняння. Саме тому в нашому дослідженні ми обрали цей вірш. Такі порівняння цікаві тим, що 
всі вони характеризують образ узагальненого ліричного героя і виявляють ті, риси дитини, що притаманні споконвічно, 
незалежно від культурних традицій та норм того чи іншого народу. Тому ми вважаємо, що порівняння у вірші Цвєтаєвої 
мають міжкультурну основі про що свідчить легкість перекладу цього вірша і майже повну еквалентність при перекладі 
у наведених прикладах. 

Якщо говорити про портретні порівняння образу ліричного герою у Марини Цвєтаєвої, то ми можемо зустріти такі 
порівняння двох видів: по-перше, порівняння, які описують суто портретні або зовнішні риси образу герою; і, по-друге, 
внутрішній світ ліричного герою, поданий через характеристику зовнішніх рис. 

Наприклад, Марина Цвєтаєва порівнює частину тіла – шию із молодими паростками, так, читачеві відразу зрозуміло 
не тільки зовнішня краса образу ліричної героїні, при цьому зрозуміло немолодий вік, а й її характер та внутрішній світ, 
який характеризується свободними вчинками та намірами:

Свободно шея поднята,
Как молодой побег.
Just like a young plant sprout
The neck is high and free.
Щодо віку образу ліричної героїні, то при відтворені зовнішніх рис її портрету “The curve of not bright lips, wan» вже 

пристарілої жінки, її образ супроводжується не тільки портретним описом, а й талант у порівнянні з талантом Бетховена, 
тобто бетховенське чоло свідчить про талановитість ліричної героїні, якщо її Марина Цвєтаєва порівнює із Бетховенем. 

Извилина неярких губ
Капризна и слаба,
Но ослепителен уступ
Бетховенского лба. (М. Цвєтаєва)
The curve of not bright lips
Is capricious and wan,
But blinding is the terraced
Forehead of Beethoven. (Diana L. Burgin) 
Марина Цвєтаєва також в своєї спадщині зверталася до таких порівнянь. Наприклад, імена людей, автор порівнює із 

квітами, а погляди – із танцюючим полум’ям, характерний образ жінки відзначається певною сталевістю, тому що її во-
лосся зображуються як шолом, що захищає її: 

Есть имена, как душные цветы,
И взгляды есть, как пляшущее пламя... (М. Цвєтаєва)
There are names, like suffocating fl owers,
And there are glances, like a dancing fl ame… (Diana L. Burgin)
Есть женщины. – Их волосы, как шлем,
There are women. Their hair is like a helmet.
Марина Цвєтаєва так само звертається у своїх віршах до позитивних сил, що впливають на життя людини, тобто до 

мати, яка обов’язково надає добрі поради своїй дитині, а також бажає щастя їй. Тому автор вважає, що жити потрібно за 
порадами матері. Більш того, поет порівнює життя, кчемне життя із цвітінням квітки, бо цвітіння квітки приностить пло-
ди, так і людина повинна жити, щоб її життя було плідним, наприклад:

Жить, как мать велит ребенку,
Как цветочек цвесть,
Никогда ни в чью сторонку
Глазом не повесть... (М. Цвєтаєва)
To live, like a fl ower blooms, like
Mother tells a child,
Never with an eye to go
To any side.. (Diana L. Burgin)
Зверталась Марина Цвєтаєва в своєї творчості до любовного образу ліричного герою. Одним з найбільш трагічним 

любовним образом було представлено в спадщині У. Шексперу, тому авторка порівнює образ своєї ліричної героїні з 
шекспірівськими героїнями: 

Сех героинь шекспировских трагедий
Я вижу в Вас.
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Вас, юная трагическая леди,
Никто не спас! (М. Цвєтаєва)
I see in you the heroines of Shakespeare’s 
Tragic plays
You are the tragic youthful lady
Whom no one saves. (Diana L. Burgin)
В контексті трагічного образу, що пропонує Марина Цвєтаєва на росуд читача, автор порівнює любов із трагічним 

фіналом, тобто із тучею, що призводить до гріховності і не приносить щастя. Поет довіряє свої думки своїй подрузі, образ 
якої ми зустрічаємо в творчості М. Цвєтаєвої:

Я Вас люблю. – Как грозовая туча
Над Вами – грех – 
За то, что Вы язвительны и жгучи
И лучше всех,
I love you! – Like a cloud of thunder over
You hangs – a pall!
Because you are sarcastic, searing hot, and
The best of all. (Diana L. Burgin) 
Таким чином, семантичні властивості художнього образу в творчості Марини Цвєтаєвої приваблюють тим, що вони 

сприяють виникненню ассоциативної образності ліричного героя та героїні в поезії. При цьому іноді пряме порівняння 
пропущуне, що сприяє неоднозначності. Так, волосся порівнюються з шоломом, по-перше, для створення образу ліричної 
героїні, і, по-друге, надає опис зачіски, по-третє, виникає певний колір, що притаманний колірам шоломів. Нами було 
здійснено спроба дослідити семантичні властивості художнього образу в поезії Марини Цвєтаєвої в перекладі на англій-
ську та українську мови. У зв’язку із особливістю мислення М. Цвєтаєвої зміст віршів досить складно зрозуміти. Значно 
в цьому допомагають асоціації та ключові слова-образи. Визначення ключових слів (явищ природи, стану душі) дозволяє 
зрозуміти образність, що створена поетосою у вірші та визначити семантику метафор Марини Цвєтаєвої і відобразити при 
перекладі на українську та англійську мови.
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ЕМОЦІЙНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОЧУТТІВ 
КОХАННЯ ТА ЛЮБОВІ В ЯПОНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Почуття любові та кохання завжди були і залишаються основною темою творчості людей, їхньої уваги. Фразе-
ологія мов також не є винятком. Значна частина фразеологічних одиниць на позначення почуттів людини припадає 
саме на ті, що позначають кохання та любов. Проте, дані фразеологічні одиниці містять не тільки позитивну, а 
й негативну конотацію. Таким чином, метою цієї статті є визначити переважаюче (позитивне та/чи негативне) 
емоційне забарвлення почуттів любові та кохання у фразеологічних одиницях японської та української мов.

Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, почуття кохання та любові, емоційне забарвлення, пози-
тивні почуття та емоції, негативні почуття та емоції.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОКРАСКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧУВСТВ ЛЮБ-
ВИ В ЯПОНСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

Чувство любви всегда было и остается основной темой творчества людей, их внимания. Фразеология языков 
также не является исключением. Значительная часть фразеологических единиц для обозначения чувств человека 
приходится именно на те, что обозначают любовь. Однако, эти фразеологические единицы содержат не толь-
ко положительную, но и отрицательную коннотацию. Таким образом, целью данной статьи является определить 
преобладающую (положительную и/или отрицательную) эмоциональную окраску чувств любви в фразеологических 
единицах японского и украинского языков.

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, чувства любви, эмоциональная окраска, положитель-
ные чувства и эмоции, негативные чувства и эмоции.

EMOTIONAL COLORING OF PHRASEOLOGICAL UNITS, DENOTING FEELINGS OF LOVE, IN JAPANESE 
AND UKRAINIAN LANGUAGES

Feelings of love have always been the main topic of creative work, people’s attention. As well as the phraseology. Much of phra-
seological units, denoting the human feelings, are those that represent love. However, these phraseological units contain not only 
positive but also negative connotation, also phraseological units, denoting feelings of love are classifi ed as the positive ones. Along 
with the phraseological units, describing love’s greatness, much of phraseological units’ attention is focused on love’s negative emo-
tions, caused by parting, no mutuality, love’s passing or a broken heart. So what is this feeling, people have glorifi ed not only in the 
poetry and prose but also in the phraseology of the languages? Thus, the purpose of this article is to identify positive and/or negative 
emotional coloring of love feelings in phraseological units of Japanese and Ukrainian languages, to defi ne which of them is prevail-
ing. We believe that this article can help to defi ne some cultural differences in the phraseological units of investigated languages.

Key words: phraseology, phraseological unit, feelings of love, emotional coloring, positive feelings and emotions, nega-
tive feelings and emotions.
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Одним із важливих питань сучасної лінгвістики є питання зв’язків мови та культури, в світлі яких дедалі актуальні-
шими стають дослідження аспектів мови, які безпосередньо містять вказівники на специфічні ознаки культури народу. 
Одним із таких аспектів є фразеологія, яка виникла у 40-50х рр. ХХ ст. завдяки роботам В. Виноградова та його школи, 
яка в свою чергу розвивала ідеї Ч. Балі. Значний внесок в розвиток цієї науки зробили такі науковці, як А. Потебня, 
І. Бодуен-де-Куртене, А. Шахматов, К. Бругман, І. Арнольд, а також О. Гаращенко та М. Кочерган. Завдяки різним науко-
вим школам, науковцями було розроблено маса підходів до вивчення, аналізу, а також визначення терміну фразеологічної 
одиниці. Згідно одного з них, фразеологічна одиниця – це «відтворювана одиниця мови з двох або більше слів, цілісна за 
своїм значенням і стійка за складом та структурою» [6, с. 242]. 

Почуття та способи їх вираження завжди цікавили людину. Почуття теж є невід’ємною частиною ментальності на-
роду. В свою чергу, одним із способів розуміння ментальності та культури народу є аналіз мовних засобів (в нашому ви-
падку – фразеологічних одиниць). Оскільки надалі мова піде про почуття та емоційні забарвлення, визначимо що являють 
собою почуття, емоції, а також їх позитивні чи негативні забарвлення. «Емоція – це загальна активна форма переживання 
організмом своєї життєдіяльності» [2, с. 328]. Почуття ж – «специфічно людські, узагальнені переживання ставлення до 
потреб, задоволення або незадоволення яких зумовлює позитивні або негативні емоції – радість, любов, гордість, сум, 
гнів, сором тощо» [2, с. 328]. Говорячи про позитивні чи негативні емоційні переживання, мається на увазі певне «став-
лення людини до дійсності, до навколишнього середовища, до результатів своєї діяльності. Це суб’єктивне особистісне 
ставлення» [3, с. 221]. Виникнення позитивних чи негативних емоцій залежить не тільки від зовнішніх факторів, але й 
від самої людини, її ставлення до них. В силу позитивних чи негативних емоційних переживань людини, її увага акцен-
тувалася на пережитих емоціях та виливалася у фразеологічні одиниці, які й позначали ці почуття. Саме тому об’єктом 
дослідження обрано фразеологічні одиниці на позначення почуттів кохання та любові.

Серед фразеологічних одиниць на позначення почуттів і в українській, і в японській мові значну частину займають ті, що 
позначають почуття любові та кохання. Більше того, в японській фразеології на позначення почуттів ці фразеологізми займа-
ють перше місце [4, с. 64]. І не дивно, оскільки саме ці почуття є головною темою творчості людей, оспівуючись у піснях та по-
езії, прозі та живописі. Проте всюди ми стикаємося з невизначеністю цього почуття. Хтось ототожнює кохання з щастям, хтось 
– із бідою. Інколи воно ставало причиною війн, інколи – миру. Хтось змальовує щасливе, сповнене радощів кохання, а хтось 
– нещасне та невзаємне. То які ж емоції несе з собою це почуття: позитивні, чи негативні? Метою даного дослідження є визна-
чити переважаюче емоційне забарвлення почуттів любові та кохання у фразеологічних одиницях японської та української мов. 

Згідно класифікації фразеологізмів, котрі позначають почуття людини [5, с. 283], фразеологічні одиниці на позна-
чення почуттів любові та кохання відносяться до тих, що позначають позитивні почуття та настрій:

1. Фразеологізми на позначення моральних почуттів:
1.1. Фразеологізми, що позначають позитивні почуття та настрій: 
• Щастя (На сьомому небі від щастя – 最高に幸せ (Saikooni shiawase));
• Задоволення (Бальзам на душу – 目の薬 (Me no kusuri));
• Радість (Сяяти від радощів – 喜色満面である (Kishokumammen de ari));
• Любов (Діти люби, а за прутину держи – 可愛い子には旅させよ(Kawaii ko ni wa tabi saseyo));
• Кохання (Хоч у курені, аби до серця мені – 恋に上下の隔てなし (Koi ni jooge no hedate nashi));
• Дружба (За друга – у вогонь і воду! – 「ご用とあれば」たとえ火の中、水の中(«Go-yoo to areba» tatoe hi no naka, 

mizu no naka));
• Честь (За честь голова гине – 武士は食わねど高楊枝 (Bushi wa kuwanedo taka-yooji)).
1.2. Фразеологізми, що позначають негативні почуття та настрій:
• Злість (Злий як голодний вовк – ひどく冠である (Hidoku kammuri de aru));
• Роздратування (Як червона хустка для бика – 逆鱗に触れる (Gekirin ni fureru));
• Знервування (Сидіти мов на голках – 針の莚に坐る (Hari no mushiro ni suwaru));
• Страх (Хто боїться, тому в очах двоїться – 疑心暗鬼を生ず (Gishin anki wo shoozu));
• Сум (Клубок в горлі – 喉を詰まらせること (Nodo wo tsumaraseru koto));
• Знущання (Сипати сіль на рану – 傷む上に塩を塗る (Itamu ue ni shio wo nuru));
• Нещастя (Біда біду тягне – 弱り目に祟り目 (Yowari me ni tatari me));
• Заздрість (У чужу жінку чорт кладе ложку меду – 隣の花は赤い (Tonari no hana wa akai));
• Зніяковілість (Не знати на яку ступити – 穴があったら入りたい (Ana ga attara hairitai)).
 2. Фразеологізми на позначення гностичних почуттів:
2.1. Фразеологізми, що позначають інтелектуальні почуття (Розумному тільки кивни, він здогадається – 一を聞いて

十を知る (Ichi wo kiіte juu wo shiru));
2.2. Фразеологізми, що позначають пізнавальні почуття (Без муки нема науки – 学問に近道なし (Gakumon ni chikamichi nashi));
2.3. Фразеологізми, що позначають повчальні почуття (Хто опарився на окропі – дмухає на холодну воду – 羹に懲りて

膾を吹く(Atsumono ni korite, namasu wo fuku)). 
3. Фразеологізми на позначення естетичних почуттів (І пень прибери, то гарним буде – 馬子にも衣裳 (Mago ni mo 

ishoo)).[5, с. 283–284]
Проте, очевидно, що в процесі аналізу було виявлено, що дані фразеологічні одиниці несуть в собі не тільки пози-

тивну конотацію (Яп. 比翼連理 (Hiyoku renri) – Жити душа в душу (Мати одну пару крил надвох); 棣鄂之情 (Teigaku no 
jou) – Про чудові взаємовідносини між братами та сестрами. Укр. Хто милий, той красен; З милим рай і в курені), а й 
що значна кількість фразеологічних одиниць на позначення кохання та любові містять негативний відтінок (Яп. 愛多け
れば憎しみ至る (Ai ookereba nikushimi itaru) – Якщо тебе будуть любити, то інші тебе ненавидітимуть; 会えないと思
いが募る (Aenai to omoi ga tsunoru) – Смуток від того, що ти не можеш зустрітися з коханою людиною. Укр. Зовсім не 
мирити; Кохання погасло.).

Під час аналізу вибірка фразеологічних одиниць розподілилася на три класи:
1. З позитивним емоційним відтінком (Яп. 惚れた欲目に痘痕も笑窪 (Horeta yokume ni abata mo ekubo) – Хто милий, 

той красен; 双宿双飛 (Soushuku soushi) – Жити душа в душу; 海誓山盟 (Kaisei sanmei) – Про нерушимий союз в коханні. 
Укр. Як люба дружина, то люба й в ряднині; Розлука зміцнює любов);

2. З негативним емоційним відтінком (Яп. 愛の鞭 (Ai no muchi) – Бич любові; 秋風が立つ (Akikaze ga tatsu) – По-
дули осінні вітри (Про затухання почуттів); 一日三秋 (Ichijitsu sanshuu) – Один день як три осені (Про тугу за коханою 
людиною). Укр. Розкраяти серце; Як загорілося, так і погасло; Вирвати душу);
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3. З нейтральним емоційним відтінком (Яп. 恋に師匠なし (Koi ni shishoo nashi) – Любов не має вчителів; 情が深い 
(Joo ga fukai) – Глибокі почуття; 大恋愛中である (Dairen’aichuu dearu) – Палко кохати. Укр. Перед коханням всі рівні; 
Закохатися по самі вуха; Крутити любов).

В результаті підрахунку були виявлені наступні результати, представлені у відсотковому вигляді.
Фразеологічні одиниці на позначення почуттів любові і кохання в японській мові:
Позитивний емоційний відтінок – 33%;
Негативний емоційний відтінок – 46%;
Нейтральний емоційний відтінок – 21%. 
Фразеологічні одиниці на позначення почуттів любові і кохання в українській мові:
Позитивний емоційний відтінок – 14%;
Негативний емоційний відтінок – 35%;
Нейтральний емоційний відтінок – 51%. 
Таким чином, можна судити, що в обох мовах негативний емоційний відтінок має значно більший відсоток використання, 

аніж позитивний. Оскільки мова йде про почуття, то легко зрозуміти, що і японці і українці схильні акцентувати свою увагу 
на негативних емоціях і виражати їх у поезії, прозі, піснях та інших проявах своєї творчої діяльності. Звичайно ж, фразеологія 
мов не є винятком. Тож, вважаємо, що у фразеології японської та української мов почуття кохання та любові виступають 
радше негативними почуттями і що дана фразеологічна база була сформована завдяки пережитим саме негативним емоціям.

Віримо, що дане дослідження дозволить краще зрозуміти культуру, менталітет, психологію та погляд народів дослі-
джуваних мов на дані почуття, адже саме фразеологічні одиниці містять в собі культурні та ментальні стереотипи народу 
[1, с. 27], саме ставлення народу до певних сфер життя. 

У подальших дослідженнях є доцільним співставити дане дослідження з працями різних психологів щодо цієї теми та 
дослідити чи вважається кохання та любов негативними почуттями в психології людини та визначити чому люди схильні 
акцентувати увагу в своїй мові та творчості саме на негативних емоціях. 
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ГЕНДЕРНИЙ СКЛАДНИК У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В КАНАДІ

У статті проаналізовано досвід Канади у введенні гендерного складника до вивчення курсу «Англійська мова 
та література» у канадській старшій середній школі. Установлено, що гендерний складник широко представлений 
у темах, які розглядаються на навчальних заняттях із означеної дисципліни. Представлено ефективні методи та 
форми роботи, які застосовують канадські педагоги з метою підвищення гендерної культури молоді на вказаному 
предметі. З’ясовано, що значна увага приділяється подоланню гендерного розриву у навчальних досягненнях хлопців 
із «Англійської мови та літератури» як гендерно-сензитивної дисципліни.

Ключові слова: гендер, гендерна культура, гендерний складник, англійська мова та література, школа.

ГЕНДЕРНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ УЧЕ-
НИКАМИ В КАНАДЕ

В статье проанализирован опыт Канады относительно введения гендерного компонента в процесс изучения 
курса «Английский язык и литература» в канадской старшей средней школе. Установлено, что гендерный компо-
нент широко представлен в темах, которые рассматриваются на занятиях с указанной дисциплины. Представлено 
эффективные методы и формы работы, которые используют канадские педагоги с целью повышения гендерной 
культуры молодежи. Определено, что большое внимание обращается на сокращение гендерного разрыва в дости-
жениях мальчиков с «Английского языка и литературы» как гендерно-сензитивной дисциплины.

Ключевые слова: гендер, гендерная культура, гендерный компонент, английский язык и литература, школа.

GENDER COMPONENT IN THE PROCESS OF STUDYING ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE BY 
CANADIAN STUDENTS

The article presents Canadian experience related to the integration of a gender component into the compulsory course «Eng-
lish Language and Literature». Based on our analysis of this subject’s curricula in different provinces and territories in Canada, 
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we concluded that the gender component is widely and explicitly presented in a versatile range of topics. For instance, modern 
legislative framework related to the status of women and men, social and economic status, ability/disability, race, religion etc. 
in different historical periods; gender roles transformation; contemporary life of men and women in Canada and in the world; 
gender identity and gender socialization; female and male ways of knowing; gender stereotypes, gender analysis, discrimination 
(sexism, racism, ageism), violence (psychological, domestic, physical, bullying) and their impact on a person and society; healthy 
relationship, gender-inclusive language; gender equal career prospects; gender-equal division of domestic labour in family, etc. 
In addition, the article presents methods and forms of work used by Canadian teachers at their English language and literature 
classrooms to enhance gender culture of the youth. Moreover, much attention of Canadian pedagogues is paid to the gender gap 
closure in the achievement of boys in the course «English language and literature» as a gender-sensitive subject.

Key words: gender, gender education, gender component, English language and literature, school.

Постановка проблеми. Становлення відкритого громадянського суспільства в Україні, продовження демократичних 
реформ, інтеграція держави у світове співтовариство зумовлює необхідність уведення гендерного складника до навчаль-
них предметів для зближення життєвих перспектив жінок та чоловіків, подолання стереотипізації поглядів населення, 
вироблення нової ідеології виховання молодого покоління на засадах паритетності та рівноправ’я статей.

Для України суттєвого значення набуває вивчення досвіду з уведення гендерного складника до навчально-виховного 
процесу у країнах, які здобули значний успіх у впровадженні гендерної проблематики в освіту та мають вагомий практич-
ний доробок. Тому особливо цінним є досвід сучасної Канади як прогресивної, стабільної та мультикультурної держави 
з потужною економікою та соціальною політикою, державною гендерною політикою, високим рівнем індексу людського 
та гендерного розвитку, дотриманням прав людини та соціальної справедливості для всіх громадян, незалежно від їхньої 
раси, етнічності, кольору шкіри, статі, освіти тощо.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні засади гендерної та феміністської педагогіки ви-
світлено у працях українських (В. Кравець, Л. Булатова, Т. Говорун, Т. Дороніна, О. Луценко, О. Петренко, О. Цокур) 
та канадських вчених (Н. Арбогаст (N. Arbogast), М. Аїм (M. Ayim), Л. Бріскін (L. Briskin), Ф. Девіс (F. Davis), Л. Мар-
сден (L. Marsden), Г. Немірофф (G. Nemiroff), М. Новогродськи (M. Novogrodsky). Проблемі інтеграції гендерного під-
ходу в шкільну освіту, впровадженню гендерного виховання та освіти присвячені дослідження С. Вихор, Т. Голованової, 
Л. Кобелянської, О. Марущенка, Н. Павлущенко, О. Суслової, О. Сухомлинської, А. Шевченко, Л. Яценко, Л. Айр 
(L. Eyre), Дж. Гаскел (J. Gaskell), Л. Деджуней (L. Dagenais), Л. Джуліен (L. Julien), Р. Культе (R. Coulter), Дж. Ларкін 
(J. Larkin), П. МакЛарен (P. McLaren), Л. Робертсон (L. Robertson). Проблема формування гендерної культури молоді та 
подолання гендерних стереотипів у освітній практиці знайшла своє відображення у працях як вітчизняних (О. Железняк, 
І. Іванова, О. Кізь, О. Кікінежді), так і канадських вчених (Х. Блер (H. Blair), В. Іммз (W. Imms), М. Кауфман (M. Kaufman), 
С. Речни (S. Reschny), А. Ролхайзер (A. Rolheiser), А. Чепмен (A. Chapman).

Завдання та мета дослідження. Метою нашої статті є проаналізувати досвід уведення гендерного складника до на-
вчального курсу «Англійська мова та література», який є обов’язковою для вивчення дисципліною в школах Канади. 

Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На основі аналізу на-
вчальних програм із предмету «Англійська мова та література» для учнів старшої середньої школи в різних провінціях та 
територіях Канади (9–12 класи) ми з’ясували, що гендерний складник широко відображено у такому колі питань: сучасна 
законодавча база Канади щодо становища жінок та чоловіків різного походження, соціально-економічного статусу, ді-
єздатності, раси, релігії тощо у різні історичні періоди; трансформація гендерних ролей; повсякденне життя жінок та 
чоловіків в Канаді та у світі; внесок видатних особистостей обох статей у суспільно-політичний, економічний та куль-
турний розвиток країни у минулому та теперішньому; гендерна ідентичність, гендерна соціалізація; жіночий та чолові-
чий способи мислення; психофізіологічні відмінності статей, гендерні стереотипи, гендерна експертиза, дискримінація 
(сексизм, ейджизм, расизм), насилля (психологічне, домашнє, фізичне, шкільне – булінг) та їхній вплив на особистість 
й суспільство, шляхи подолання (антибулінг та антидискримінація); андроцентризм, гендерно-коректна мова; здорові 
міжстатеві стосунки; здоровий спосіб життя та валеологічна культура жінок та чоловіків; їх професійне самовизначення; 
справедливий розподіл домашніх обов’язків та ведення бюджету у сучасній партнерській сім’ї тощо.

Разом з тим, уведення гендерного складника в процесі вивчення дисципліни «Англійська мова та література» перед-
бачає дотримання низки принципів: 1) ознайомлення школярів із працями авторок та авторів різних рас, етнічної належ-
ності, культури у різний час в різних частинах світу; 2) вивчення творів із змістом та сюжетом, які демонструють учням 
традиційні та нетрадиційні гендерні й соціальні ролі, зображують протагоністів жіночої та чоловічої статі з різноманітним 
походженням; 3) створення доброзичливого психологічного мікроклімату на уроці для невимушеності та поваги у обго-
воренні суперечливих і делікатних гендерних питань; 4) гендерно-справедлива організація групової роботи, яка полягає у 
почерговому виконанні ролей, призначених учням у групі (лідер, секретар, хронометрист тощо). 

Комунікативна специфіка предмету «Англійська мова та література» визначає набір найчастіше вживаних форм та 
методів, які сприяють уведенню гендерного складника. Для створення товариської атмосфери на уроках та надання мож-
ливості всім учням вільно висловити свою думку, вчителі вдаються до певних технік під час дискусій: складання учнями 
правил роботи на уроці; стратегії «громадське коло» (community circle) та «червоний ярлик» (red tag). Стратегія «громад-
ське коло» полягає в розміщенні учнів, вчителя, запрошених гостей у колі для надання всім учасникам обговорення рів-
ного статусу, вияву поваги до різних точок зору, інтенсифікації особистої участі. По черзі колом передається невеликий 
об’єкт, який дає право висловлення думки [8, c. 99]. Застосування стратегії «червоний ярлик» передбачає, що перед по-
чатком обговорення на гендерну тему кожен учень отримує по чотири ярлики (вчитель може варіювати їхню кількість). 
Після того, як школяр/школярка висловилися, їм потрібно віддати один ярлик. Обговорення не може завершитися, поки 
всі учасники дискусії не залишаться без ярликів. 

Шляхом критичного прочитання та обговорення творів, учні навчаються розпізнавати гендерні упередження в зміс-
тово-ілюстративному матеріалі, мові, владно-підвладних відносинах (відносини персонажів у тексті; співвідношення 
кількості жінок та чоловіків у творі; дотримання принципу рівності в зображенні ролей, успішності обох статей), пер-
спективах, які представлено та упущено у творі, власних поглядах та поглядах автора й читачів у широкому контексті 
(з урахуванням історичних, економічних, культурних соціально-політичних факторів). На заняттях увага приділяється 
аналізу гендерної несправедливості переважно по відношенню до представниць жіночої статі. Утім, канадські дослідники 
В. Мартино (W. Martino), Д. Берілл (D. Berrill), Л. Роуван (L. Rowan) вказують, що предмет «Англійська мова та літера-
тура» має багатий навчальний потенціал щодо пом’якшення стереотипних уявлень хлопців про «справжнього хлопця» і 
«справжнього чоловіка». Критичне прочитання та обговорення літератури дає школярам можливість рефлексувати про 
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суспільні обмеження щодо поведінки представників чоловічої статі (бути жорсткими та твердими), а також їхній вплив 
на життя хлопців та чоловіків [9, с. 3]. 

Письмові завдання (метод наративу) є однією з центральних стратегій гендерного виховання на предметі «Англій-
ська мова та література», навчальною програмою якого рекомендується написання творів на тематику сталого розвитку 
суспільства, до якої належать питання гендерної рівності: есе-дослідження, есе-висловлення особистої думки про пев-
ну ситуацію, феномен, про себе, приватні листи, листи до головного редактора газети/журналу/керівників державних та 
міжнародних установ (наприклад, неурядової організації Міжнародна амністія); щоденники рефлексії, журнали-діалоги, 
технологія РАФТ (Роль. Аудиторія. Формат. Тема). 

Уведення гендерного складника до курсу «Англійська мова та література» також полягає у подоланні гендерного роз-
риву в навчальних досягненнях хлопців з традиційно «жіночих» (гуманітарного циклу) предметів. Адже, згідно з даними 
моніторингу навчальної успішності учнів Програмою міжнародного оцінювання учнів (Programme for International Student 
Assessment) канадські юнаки більше десяти років поспіль демонструють нижчі результати з читання, порівняно з дівчатами: 
на 32 бали менше в тестуванні 2000 р. [1, с. 58], на 33 – 2006 р. [2, c. 23] на 34 – 2009 р. [3, c. 74], на 35 – 2012 р. [4, c. 40]. 

На основі науково-теоретичного обґрунтування проблеми нижчої навчальної успішності хлопців з гуманітарних дис-
циплін, здійсненого представниками есенціалізму та соціального конструктивізму, в Канаді випрацьовуються рекомен-
дації щодо оптимізації навчальної діяльності хлопців. Теоретики есенціалізму пропонують: 1) створити «дружню» до 
хлопців навчальну програму, яка враховує їхні інтереси, навчальні потреби; 2) збільшити кількість методів активного 
навчання, створити атмосферу конкуренції та змагання, використовувати комп’ютерні технології, частіше здійснювати 
тестування знань та навичок, проводити роздільне навчання на уроках англійської мови та літератури; 3) залучити більше 
вчителів-чоловіків, які, завдяки своїй статевій приналежності, зможуть краще встановити зв’язок з хлопчиками [5, с. 7].

Натомість, прихильники підходу соціального конструювання Д. Гаєс (Hayes), М. Міллз (M. Mills), П. Крісті 
(P. Christie) та Б. Лінгард (B. Lingard) розробили модель ефективного навчання учнів обох статей, яка складається з таких 
компонентів: висока якість навчання і вимог до учнів; взаємозв’язок теорії і практики навчальної програми; дружнє для 
учнів навчальне середовище, в якому вони відчувають повагу до своїх індивідуальних особливостей, підтримку та мо-
тивацію досягати високих навчальних результатів; опанування юнаками навичками критичного осмислення стереотипів 
маскулінності [7, с. 424]. 

На практиці в канадських школах використовуються стратегії як есенціалізму, так і соціального конструювання, про 
що свідчать результати трирічного проекту для педагогів «Дослідження навичок читання та письма хлопців», за грантової 
підтримки Міністерства освіти Онтаріо в 2005 р. У конкурсі взяли участь вчителі всієї провінції, запропонувавши ефек-
тивні шляхи покращення академічної успішності хлопців з мови та літератури, найуспішніші з яких були профінансовані 
Міністерством освіти. Ці практики стосувались відбору вчителями цікавих матеріалів для читання, створення балансу між 
читанням художньої та нехудожньої літератури, обов’язкових та вибіркових творів; дозволу хлопцям, особливо з низьким 
рівнем навичок читання та письма, вибирати тексти для читання різноманітних жанрів залежно від індивідуальних за-
цікавлень (художню та нехудожню літературу, журнали, газети, комікси, графічні романи, книги з малюнками, жартами 
і загадками, інструкції, вебсайти). Проводилось визначення літературних вподобань хлопців шляхом анкетувань, роз-
роблення індивідуальних навчальних планів з читання відповідно до читацьких смаків та рівня знань учня за допомогою 
комп’ютерних програм. Було з’ясовано, що хлопцям імпонують книжкові серії, книги, в яких представники чоловічої 
статі зображені в знайомих їм ситуаціях чи культурному середовищі. Хлопців залучали до самоосвіти, роботи в бібліотеці, 
консультування щодо вибору книг для закупівлі бібліотекою [6, c. 9]. 

Значущим для підвищення успішності хлопців з мови та літератури, на думку канадських педагогів, є підвищення 
читацької культури, писемного мовлення з урахуванням віку та індивідуальних особливостей, створення сприятливих 
умов для читання. Для цього вчителі щоденно за розкладом призначають час для самостійного неперервного читання всіх 
школярів. Створені спеціальні кімнати, книжкові куточки в класній кімнаті чи бібліотеці для регулярного читання. Ефек-
тивними виявились своєрідні нагадування для хлопців про читання – стіннівки, закладки із зображенням представників 
чоловічої статі за читанням їхніх улюблених книг, слогани на зразок «Готовий навчатися», «Коли я читаю, я навчаюся. 
Коли я навчаюся, я щасливий», «Читати та писати? Це я можу!», «Школа – моя ракета до успіху» [6, с. 15, 78]. Для по-
пуляризації читання в багатьох школах відбуваються змагання, в яких переможцями є учні, яких випадково «застали» за 
читанням; розіграші книг; виставки портфоліо з творами учнів; підготовка та проведення юнаками передач на шкільному 
телебаченні із відгуками на книги; діють літературні гуртки та книжкові клуби; на День читання та письма хлопців до 
школи запрошують людей-взірців для наслідування (автори книг, ілюстратори, музиканти, митці, старійшини з корінного 
населення, громадські діячі, відомі люди, актори, співаки, спортсмени, бізнесмени, держслужбовці, інші цікаві особис-
тості), які надихають хлопців на читання; батькам надаються консультації від спеціаліста шкільної ради з розвитку нави-
чок читання та письма. Для невстигаючих хлопців з читання та письма педагоги проводять додаткові заняття, майстерні, 
тренінги, прикріплюють старших хлопців до молодших для регулярного читання [6, c. 16, 39, 72]. 

Канадські освітяни також помітили, що інтерес хлопців до читання зростає у результаті збільшення тривалості про-
цесу їхньої соціальної взаємодії та спілкування. Зменшення прямого втручання вчителя мотивує юнаків до участі в дис-
кусіях, змістовно збагачує їхнє обговорення творів. Тому доцільним, на думку канадських освітян, є мінімізація розмо-
ви вчителя на уроці, грамотне формулювання педагогом запитань, які вимагають повної відповіді; самостійне ведення 
хлопцями уроків читання [6, c. 32, 34]. Викликає зацікавлення використання прийому «кінець книги» (bookends), який 
передбачає поділ учнів на пари, які перед заняттям обговорюють відомий матеріал з певної теми та задають запитання, а 
після уроку зустрічаються для закріплення та обговорення вивченого. Розвиває навички спілкування хлопців інсценізація 
прес-конференції. Завдання хлопців полягає в тому, щоб швидко задати питання та відповідати на них. Чільне місце також 
відводиться формуванню навичок критичного мислення для аналізу загальноприйнятих суспільних уявлень про те, що 
означає «бути хлопцем», стереотипів про маскулінність [6, c. 36, 45].

Дієвим є використання диференційованого навчання та оцінювання; включення елементів мистецтва – рольових ігор, 
театру, музики, поезії, візуальних засобів, танцю [6, c. 20–27]; імплементація сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій (програмного забезпечення: настільних видавничих систем, програмного забезпечення для створення презен-
тацій, музики; Інтернет-засобів: мультимедіа, блогів; допоміжної техніки: інтерактивної дошки, цифрової камери, проек-
тора; комп’ютерних ігор, які передбачають спілкування в форумах та чатах, написання історій про персонажа або сцени 
гри) [6, c. 52–54]. Важливим аспектом оцінювання навичок читання й письма хлопців є надання вчителями детального 
відгуку про виконану роботу з визначенням її сильних, слабких сторін, кроків щодо покращення [6, c. 64].
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Висновки та перспективи. Таким чином, уведення гендерного складника до навчальних занять курсу «Англійська 
мова та література» в канадських старших середніх школах полягає у активному обговоренні молоддю гендерних питань, 
використанні канадськими педагогами ефективних форм та методів роботи, а також у системній діяльності щодо усунен-
ня гендерного розриву в навчальних досягненнях учнівства із гендерно-сензитивних предметів. Вирішення цієї навчаль-
но-методичної проблеми передбачає постійний пошук інновацій, використання вчителями певних методик та прийомів 
на навчальних заняттях, надання учням великої кількості можливостей для покращення своїх результатів з цих дисциплін, 
створення в школі культури заохочення до вивчення означених предметів, розвінчування гендерних стереотипів про по-
діл дисциплін для «дівчат» та для «хлопців». Перспективами подальших досліджень можуть стати питання оцінювання 
результативності гендерних спецкурсів у школах Канади. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННОГО ФОРМАТУ ТЕСТУВАННЯ ПРИ ОЦІНЮВАННІ 
ЗНАНЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ MOODLE)

У статті розглянуто проблему доцільності та ефективності проведення оцінювання знань студентів з інозем-
них мов у тестовій електронній формі у порівнянні з письмовою формою. Дослідження здійснювалось на прикладі 
досвіду використання тестових інструментів інформаційно-навчальної системи Moodle для перевірки знань сту-
дентів, які вивчають іноземні мови. Описано процедуру та проаналізовано результати опитування студентів та 
викладачів Національного університету «Острозька академія» щодо їх досвіду та ставлення як до паперової, так і 
до електронної форми тестування з іноземних мов. Результати дослідження показали, що обидві опитувані групи, 
незважаючи на незначний досвід користування електронними системами для проведення тестування, надають пе-
ревагу комп’ютерній формі. Виділено п’ять основних проблемних аспектів, що потребують уваги користувачів при 
використанні тестових інструментів електронних навчальних платформ: психологічний та фізіологічний комфорт, 
технічне забезпечення процесу тестування, організація тестування, структура тесту та механізм перевірки і пред-
ставлення результатів. Як студентам, так і викладачам ще не вистачає знань щодо усіх можливостей електронної 
навчальної системи і, головне, практичної роботи з електронними тестами. Обґрунтовано переваги та недоліки 
електронної форми тестування та запропоновано рекомендації щодо особливостей тестування знань студентів 
саме з іноземних мов. Паперову форму тестування рекомендовано використовувати для виконання творчих завдань 
та завдань, які передбачають використання графічних символів.

Ключові слова: електронна форма тестування, тестування знань іноземної мови, навчальна платформа Moodle, 
опитування.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭЛЕКТРОННОГО ФОРМАТА ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗНА-
НИЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (на примере опыта использования тестовых инструментов информационно-
учебной системы Moodle)

В статье рассматривается проблема целесообразности и эффективности проведения оценивания знаний сту-
дентов по иностранным языкам в формате электронного тестирования в сравнении с традиционной письменной 
формой. Исследование проводилось на примере опыта использования тестовых инструментов информационно-
учебной системы Moodle с целью проверки знаний студентов изучающих иностранные языки. Описано процедуру 
и проанализировано результаты опроса студентов и преподавателей Национального университета «Острожская 
академия» касательно их опыта использования и отношения как к письменной, так и к электронной формам те-
стирования по иностранным языкам. Результаты исследования продемонстрировали, что обе опрошенные группы, 
не смотря на незначительный опыт использования электронных систем в проведении тестирования предпочита-
ют компютерную форму. Выделено пять основных проблемных аспектов требующих внимания пользователей при 
использовании тестовых инструментов электронных учебных платформ: психологический и физиологический ком-
форт, техническое обеспечение процесса тестирования, структура теста и механизм проверки и администри-
рования результатов. Как студентам, так и преподавателям не хватает не только знаний всех возможностей 
электронной учебной платформы, но и практического опыта работы с электронными тестами. Обосновано преи-
мущества и недостатки электронной формы тестирования, а также предложено рекомендации касающиеся осо-

© Л. М. Коцюк, Н. В. Ломінська, 2017



206 ISSN 2519-2558            Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

бенностей тестирования знаний студентов по инностранным языкам. Письменное тестирование рекомендуется 
проводить для творческих заданий и заданий требующих использования графический символов.

Ключевые слова: электронная форма тестирования, тестирование знаний иностранных языков, учебная плат-
форма Moodle, опрос.

ADVANTAGES AND CHALLENGES OF COMPUTER-BASED FOREIGN LANGUAGE SKILLS ASSESSMENT 
(based on the experience of using testing tools of the Moodle learning platform)

The article deals with the issue of advisability and effi cacy of administering computer-based testing (CBT) to assess 
students’ knowledge of foreign languages compared to the traditional paper-based testing. The research is based on the ex-
perience of using testing tools of the Moodle learning platform for the purpose of assessing foreign languages competences. 
The authors describe the procedure and analyze the results of the survey carried out among the professors and students of 
the National University of Ostroh Academy aimed at investigating their experience and attitude to both paper-based and 
computer-based language testing. The study reveals that professors, as well as students, prefer CBT despite the limited experi-
ence of using it. The article suggests fi ve factors to consider when using testing tools of the learning platform: psychological 
and physiological comfort, technological capacity of the institution to support CBT, test structure and administration, and 
automated assessment and feedback. Not only do professors and students lack theoretical knowledge of the range of the tools 
the learning platform offers, but they also need more hands-on experience of using computer-assisted language testing. Ad-
vantages and challenges of CBT and peculiarities of the computerized foreign language tests have also been considered in the 
article. Paper and pencil testing is recommended for creative tasks and those which involve graphic symbols.

Key words: computer-based testing, language testing, Moodle learning platform, survey.

Оцінювання результатів роботи та відгук на його результати є ключовими аспектами будь-якого навчального процесу. 
Якість, об’єктивність, неупередженість та швидкість оцінювання формують у студентів розуміння змісту навчальної дисциплі-
ни, визначають їх здатність прогресувати та вдосконалюватися й впливають на студентів у їх подальшому житті та кар’єрі [17].

У сучасному світі використання новітніх комп’ютерних технологій (КТ) дає можливість перетворити процес оціню-
вання та відгуку на нього у швидкий ефективний засіб, який сприяє здобуттю якісних знань й стимулює студентів до 
вдосконалення. Такі платформи як Hot Potatoes, Mahara, Moodle, Quia Web, Blackboard, Google Classroom та інші забезпе-
чують широкі можливості не лише для організації навчального процесу та створення курсів для дистанційного навчання, 
але й для впровадження різних типів тестування.

Низка вітчизняних та зарубіжних вчених В. Аванесов [1; 2], Я. Болюбаш [6], І. Булах та М. Мруга [3], Л. Кухар [4], 
А. Майоров [5], В. Рахлецька [7], К. Чабан [9; 10], J. Alderson [11; 12], J. Burstein та Chodorow, M. [13], N. Carr [14], 
C. Chapelle та D. Douglas [15], G. Fulcher та Davidson, F. [16], C. Roener [18] досліджували проблеми використання КТ у 
навчальному процесі та перевірці знань, визначили переваги та недоліки застосування такого методу тестування та довели 
його ефективність.

Викладачі Національного університету «Острозька академія» активно працюють над використанням інформаційно-на-
вчальної системи Moodle у навчальному процесі. Платформу Moodle створено для викладання та навчання у різних учбових 
установах. Однак, у процесі застосування системи для проведення поточного та підсумкового тестування з англійської 
мови студентів мовних спеціальностей виявили низку проблем та нарікання окремих студентів на цю форму тестування. 

Метою статті є аналіз переваг та недоліків використання електронної форми тестування з іноземних мов зважаючи на 
досвід студентів та викладачів Національного університету «Острозька академія» (НаУОА) та вироблення рекомендацій 
щодо оптимізації використання кожної з форм (письмової чи електронної) тестування при перевірці знань з іноземних мов.

Навчальне середовище Moodle, що використовується Національним університетом «Острозька академія» як іннова-
ційний продукт вже протягом багатьох років, пропонує різноманіття форм та засобів забезпечення навчального процесу 
на факультеті романо-германських мов. Традиційними є розміщення навчальних матеріалів, завдань для самостійного 
вивчення та методичних матеріалів для забезпечення вивчення іноземних мов. Проведення тестувань знань студентів з 
англійської, німецької, французької, іспанської, польської мов вимагає особливої методики складання тестових завдань та 
форм проведення. Остання версія 3.1.3+, реалізована у 2016 році має велику кількість ще більш передових інструментів 
для проведення тестувань та презентації результатів. В залежності від типу тестового питання система дозволяє створити 
як завдання з можливістю вибору відповіді: наприклад, правдива/неправдива (відповідь на питання, студент обирає між 
двома варіантами «Так» чи «Ні»); множинний вибір (студент обирає відповідь на питання з декількох запропонованих 
йому варіантів, причому питання можуть мати одну або відразу декілька правильних відповідей) та на відповідність (кож-
ному елементу відповідей першої групи потрібно зіставити елемент відповідей другої групи, так і з можливістю ство-
рення власної відповіді: як наприклад, вкладені відповіді (є текст, безпосередньо в який вставляються короткі відповіді; 
коротка відповідь (відповіддю на питання є слово або коротка фраза, що студенти вводять за допомогою клавіатури, при 
цьому допускається кілька правильних відповідей (варіантів написання), які можуть мати різні оцінки, також відповіді 
можуть бути (або не бути) чутливими до регістру) та есе (студент коротко викладає свій погляд на запропоновану про-
блему). Такі типи запитань легко інтегруються у традиційну структуру тесту з іноземної мови, яка передбачає письмову 
перевірку знань. Новітні технології також інтегруються і на етапі перевірки та систематизації результатів. Серед таких 
опцій корисними стали: можливість аналізу помилок через зворотній зв’язок зі студентом з рекомендаціями щодо методів 
та змісту навчання, можливість переключення на ручний режим перевірки та залучення мультимедійного матеріалу та 
інших модулів для перевірки граматики та написання слів і т.д. [8; 19]. 

Як свідчить досвід, студенти та викладачі не завжди позитивно та з ентузіазмом сприймають нові форми та методи 
навчання та перевірки знань. Щоб дізнатися реальний стан речей, вирішено було провести опитування серед студентів 
та викладачів НаУОА. Дослідження проводилося навчально-науковим центром LinguaPark з метою оптимізації засобів та 
форм перевірки знань з іноземної мови. Дослідження проходило з використанням різних форм: 

– письмове опитування – у формі есе студентів на тему To Moodle or not to Moodle та відгуків студентів по закінченню 
семестру щодо форм та методів роботи під час занять з англійської мови. Загальна кількість опитаних з допомогою пись-
мової форми – 27 студентів-третьокурсників факультету романо-германських мов.

– опитування у формі онлайн-анкетування, яке тривало з 21 грудня 2016 року по 21 січня 2017 року. Інформацію про 
захід було розіслано усім користувачам корпоративної адреси oa.edu.ua. Респондентам пропонувалося дати відповідь на 
запитання з варіантами відповідей та можливістю надати інформацію про власний досвід, свої пропозиції і побажання 
відносно різних форм проведення перевірки знань з іноземної мови. Загальна кількість респондентів, які пройшли онлайн 
опитування – 102, серед них 89,2% студентів різних факультетів НаУОА та 10,8% викладачів.
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Якщо підсумувати досвід виконання тестувань студентами-респондентами у школі та в університеті, то досить оче-
видно, що більшість тестувань проходило у письмовій формі, хоча в університеті кількість електронних зрізів знань збіль-
шилася (див. Рис. 1).

Рисунок 1. Тестування з іноземної мови в електронній формі в школі та університеті

Серед предметів, які найчастіше передбачали тестування в електронній формі в університеті: Практична граматика 
англійської мови (85,7% усіх опитаних студентів проходили ці тести), Практична фонетика англійської мови (85,7%), 
Практика англійської мови (48,6%), Англійська мова для спеціальних цілей (17,1%). У навчальні системі Moodle крім 
англійської мови перевірялися знання з французької (11,4%), німецької (8,6%) та іспанської (2,9%) мов.

Більшість опитаних викладачів проводять електронні тестування з іноземної мови час від часу (54,5%), проте є й такі 
(9,1%), які для кожного зрізу знань або часто (9,1%) звертаються до платформи Moodle. 27,3% респондентів зазначають, 
що надають перевагу паперовій формі перевірки знань і взагалі не використовують електронної форми. 

Рисунок 2 показує, що як студенти, так і викладачі віддають перевагу електронній системі оцінювання знань з іно-
земної мови. Як видно з Рисунка, студенти виявилися більш консервативними та лише з невеликою перевагою у декілька 
людей обрали електронну форму тестування.

Рис. 2. Вибір студентів та викладачів щодо форми проведення тестувань з іноземної мови

Наступними завданнями опитування було назвати позитивні та негативні сторони паперової та електронної форм тес-
тування з іноземної мови. На це запитання погодилося відповісти розгорнуто 39% студентів та 100% викладачів. Підсумо-
вуючи відповіді респондентів, можемо виділити 5 груп проблем, які турбують як студентів, так і викладачів при написанні 
тесту з іноземної мови: ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ, ФІЗІОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ, ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕСТУВАННЯ, СТРУКТУРА ТЕСТУ, МЕХАНІЗМ ПЕРЕВІРКИ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТА-
ТІВ. Зупинимося на кожній з цих груп детальніше.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ. Респонденти стверджують, що письмова форма є традиційною формою проведення 
тестувань з іноземної мови, звичною формою сприйняття інформації і вони почуваються більш впевнено, коли читають 
завдання та дають відповіді саме таким чином. Саме така форма дає більші можливості для оригінального виконання 
завдань з застосуванням творчого підходу, не обмежуючись конкретною відповіддю. Респонденти зазначають, що при 
роботі з комп’ютером їм важко зосередитися; їх лякає не сам тест, а можливість помилитися через недостатність досвіду 
роботи з комп’ютером чи незнанням структури тесту. 

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ. З точки зору фізіології респонденти скаржаться на обидві форми проведення тесту-
вання: при письмовій перевірці знань втомлюються пальці та очі, затрачається багато енергії на довготривале сидіння в 
одній позі; при електронній перевірці знань студентам заважає гул комп’ютера/ів (якщо їх багато у комп’ютерному класі), 
а також втомлюються очі.

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Найбільше зауважень студентів та викладачів стосувалося саме технічної сторони як 
комп’ютерної форми тестування, так і письмової. Як зазначалося у секції ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ, зручність у 
користуванні може впливати на загальний результат зрізу знань. Паперова форма проведення тестування, на думку рес-
пондентів, паперо- та фарбозатратна, тести потрібно зберігати у недоступному для користувачів місці для гарантування 
анонімності та протидії списування, друк тексту може бути нечітким, а розташування завдань у тесті організовано без до-
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тримання вимог (малий шрифт та інтервали для того, щоб скоротити витрати матеріалів при друці). Крім того, при оформ-
ленні відповіді, важко приховати виправлення, а на думку деяких студентів, і важче списати. Викладачі зазначають, що 
якщо тести передбачають залучення якихось особливих значків та графічних елементів (транскрипції, інтонаційні схеми), 
то паперова форма технічно виконується легше як укладачем тесту, так і виконавцем. Як показує досвід студентів та викла-
дачів, найбільшою проблемою електронної форми тестування стали збої у комп’ютерній мережі, електричному постачанні, 
або несправність комп’ютера, що були причиною втрати тесту та неможливістю відновлення виконаного. Опитувані, про-
те, відзначали, що з допомогою комп’ютера можна регулювати чіткість зображення, масштаб, легко переходити з однієї 
частини тесту в іншу та повертатися, відмічати питання, на які потрібно звернути увагу пізніше. Викладачі зазначають, 
що з технічної точки зору, електронний тест є більш безпечним, питання можна змішувати, масово виправляти помилки у 
самому завданні, легко отримати статистику щодо процесу та результатів проходження тесту, давати завдання дистанційно.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕСТУВАННЯ. Правильна організація електронного тестування також впливає на якість виконаного 
тесту. Не продумане та не сплановане викладачем завчасно випробування може безпосередньо вплинути на результати сту-
дентів. Зокрема, скарги виникали при реєстрації в систему Moodle, оскільки лише зареєстровані користувачі могли проходи-
ти тест, а для реєстрації потрібен час. Студенти, які не подбали по це завчасно, більшу увагу надають реєстрації, а не самому 
тесту. Викладач, у свою чергу, повинен врахувати кількість місць у комп’ютерному класі для одночасного виконання тесту, 
або розділити студентів на групи, достатні для виконання. Респонденти відзначають, що важливим елементом електронного 
тестування є обмеження в часі, про що є нагадування на сторінці тесту. Проте, ставлення до такого елементу неоднозначне. 
Що стосується тривалості виконання тесту, опитувані студенти та викладачі зазначають, що паперова форма більш часоза-
тратна і час можна продовжити враховуючи індивідуальні характеристики кожного студента. Недоліком електронної форми 
тестування студенти визнають і те, що під час написання тесту не можливо робити нотатки, використати чернетку.

СТРУКТУРА ТЕСТУ, МЕХАНІЗМ ПЕРЕВІРКИ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. На думку респондентів, елек-
тронна форма тестування стосовно структури, механізму перевірки та представлення результатів має перевагу над паперо-
вою формою. По-перше, можна чітко задати певну структуру тесту, маючи набір запитань та велику кількість типів завдань, 
індивідуалізувати кожен тест, змішуючи варіанти відповідей та послідовність завдань. По друге, перевірка відбувається 
неупереджено, результати видно відразу. По третє, враховуються найменші помилки, які викладач не завжди помітить 
при перевірці письмового варіанту тесту. Це зауваження неоднозначне, оскільки комп’ютер бачить і помилки технічного 
характеру, такі як додаткові пробіли між словами, відсутність крапки в кінці речення, велика літера на початку речення. 
Відповідно, викладач все одно повинен переглядати виконані тести і трактувати такі помилки відповідно до вимог.

Опитування підтвердило припущення про те, що як студенти, так і викладачі мають невеликий досвід виконання та 
проведення електронних тестувань. Той же досвід, який вони мають, дозволяє стверджувати, що нова форма тестувань 
має перспективи у перевірці знань з іноземної мови. Навчальна платформа Moodle володіє достатньою кількістю інстру-
ментів та засобів для створення та проведення мовних зрізів. За результатами опитування видно, що як студентам, так і 
викладачам ще не вистачає знань щодо усіх можливостей електронної навчальної системи і, головне, практичної роботи 
з електронними тестами. Такі навички потрібно розвивати у формі пробних тестувань, без обмеження в часі і які не впли-
вають на загальну оцінку, виконуючи домашні завдання у електронному форматі. Викладачам необхідно враховувати як 
психологічні, так і фізіологічні умови проходження випробувань та мінімізувати негативний вплив зовнішніх факторів, 
які можуть вплинути на результат зрізу. Паперова форма тестування також відіграє певну роль у перевірці знань. Реко-
мендується застосовувати таку для виконання творчих завдань або завдань, які передбачають використання схем, формул 
чи особливих графічних символів, неможливості доступу до комп’ютерної мережі чи відсутністю технічного обладнання. 
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ОСОБИСТІСНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ УСНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Статтю написано на основі глибокого вивчення механізмів формування усної перекладацької діяльності сту-
дентів-філологів. Статтю присвячено проблемам мовної особистості в лінгвістиці та використання цих поглядів в 
практиці викладання іноземної мови. Риторика методики навчання обговорюється поєднано з формуванням лінгвіс-
тичних здібностей особистості.

Ключові слова: переклад, психологічні механізми, текст, компетенція, компетентність, аудіювання, сприймання.

ЛИЧНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ УСТНОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Статья написана на основе глубокого изучения механизмов формирования устной переводческой деятельнос-
ти студентов-филологов. Статья посвящена проблемам языковой личности в лингвистике и использования этих 
взглядов в практике преподавания иностранного языка. Риторика методики обучения оговаривается сопряжено с 
формированием лингвистических способностей личности.

Ключевые слова: перевод, психологические механизмы, текст, компетенция, компетентность, аудирование, 
восприятие.

THE PERSONAL COMPONENT AS A BASIS OF INTERPRETATION COMPETENCE OF FUTURE 
TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES

The article considers the problem of distinguishing the structural components of the translation competence of the will 
be teachers of English Language. Particular attention is paid to the psychological analysis of the structural components that 
is an important precondition in the process of training the future professionals. The article contains the summary of the main 
trends in the psychological structure of translation competence of the future expert and examines the structure of «translation 
work» in terms of various psychological approaches. The article examines the components of translation competence and the 
place of translation competence among other competencies. The analysis of the concept is made with the consideration of the 
points of view of various native and foreign scholars. The number of requirements to be met by competent expert translation 
is recalculated.The general principles of translation learning, the formation of translation competence in a foreign language 
of the professionals are presented. Different problems of the native and foreign psychological and educational research in the 
fi eld of training of competent professionals are solved. The general characteristics of the structural components of translation 
competence of the expert are presented in the article, the basic characteristics of the modern professional are shown in which 
the demands to the professionals are displayed. This article investigates the psychological characteristics that defi nes in a 
different way the translation competence of the professional. The conclusion about the insuffi cient investigation of the psycho-
logical components structure and the expediency of further research and deeper singling out of the structural components of 
translation competence is made.

The material is presented in the mainstream with the model that treats translation as a means of interlingual communica-
tion, the specifi city of which defi nes a set of knowledge and skills that an expert receives in the process of training. 

Key words: translation, linguistic identity, communicative activitiy, competence, world view, means of communication, 
semantic perception, professional activitiy.

Постановка проблеми. Одним із центральних положень, визначених у Національній доктрині розвитку освіти в 
Україні в 21 столітті, є створення умов для підготовки вчителів, здатних практично втілювати нові прогресивні методики 
й технології навчання, інтегруючи всі етапи навчально-виховного процесу з кращими здобутками світової культури. 

Метою даної статті є розкриття психологічних засад організації усної перекладацької діяльності студентів-філологів, 
окреслення особливості організації перекладацької діяльності студентів, розкриття психологічні механізми здійснення 
усних перекладів, характеристика компонентів професійної діяльності перекладача, а також опис процесів сприймання та 
розуміння повідомлення, текстової інформації, які є досить важливими для оптимізації усної перекладацької діяльності 
студентів-філологів. 

Актуальність дослідження зумовлена незадовільним рівнем мовної і мовленнєвої компетентності студентів, майбут-
ніх вчителів для здійснення навчально-виховного процесу іноземною мовою. Проблема поліпшення мовної і мовленнєвої 
підготовки кадрів освіти диктує необхідність дослідження і впровадження новітніх ефективних методик прискореного 
опанування іноземної мови, зокрема як мови професії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на те, що переклад як навчальна вправа давно використо-
вується в методиках викладання мов (його ефективність і необхідність застосування обґрунтовували видатні лінгвісти і 
методисти А. Д. Алфьоров, Н. М. Баженов, Л. А. Булаховський, Ф. І. Буслаєв, К. Д. Ушинський, О. М. Фінкель та інші), 
проблема його доцільності під час вивчення іноземної мови була й досі залишається предметом дискусій.

Формулювання цілей статті. Таким чином, було визначено важливу, таку, що вимагала свого розв’язання, теорети-
ко-методологічну і практичну наукову проблему. Вона полягала у з’ясуванні психологічних засад організації усної пере-
кладацької діяльності студентів-філологів, які орієнтуватимуться на визначені механізмів, побудові та апробації системи 
психолого-педагогічних чинників та умов ефективного забезпечення розуміння студентами матеріалу, який перекладається, 
засобами культурологічно-зорієнтованого навчання, виокремлення основних компонентів перекладацької компетентності.

Постановка завдань. Завданням нашої статті є виокремлення компетентісного підходу у вивченні іноземної мови як 
пріоритетного і орієнтування його на виконання важливих ключових функцій освіти, так я у ньому відображається зміст 
освіти, який не ґрунтується на компоненті знання, умінь, навичок. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Отже, проаналізуємо особливості послідовного перекладу. Послідовний 
переклад як вид усного перекладу публічних виступів, який здійснюється після завершення виступу або під час пауз, що 
робить оратор, складається з двох основних умінь: уміння аудіювати та уміння оформляти переклад в усній формі. На 
етапі оформлення перекладу перекладач має розшифрувати свої записи і без пауз висловитися мовою перекладу.

Перед перекладачем постає завдання пошуку та реалізації рішення, що відповідає комунікативний установці та функ-
ціональним ознакам висловлювання. Мова оратора під час здійснення послідовного перекладу триває досить довго, при 
цьому перекладач повинен передати як ключову, так і другорядну інформацію, враховуючи й емоційне ставлення до неї 
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автора тексту. Тому, якщо розділити послідовний переклад на два етапи, то від першого етапу перекладацької діяльності 
(смислового сприйняття повідомлення та фіксації найбільш важливої інформації) багато в чому буде залежати правиль-
ність, повнота й точність послідовного перекладу.

Отже, перший етап діяльності перекладача – смислове сприйняття повідомлення, яке він чує, та фіксація потрібної 
інформації. Другий етап – розшифрування фахівцем своїх записів та передача повідомлення мовою перекладу. Записи 
потрібної інформації у послідовному перекладі виступають у ролі допоміжного засобу. Оформляючи переклад, записи 
допомагають спеціалісту відновити в пам’яті те, що сприймалося раніше, а процес запису великою мірою стимулює інте-
лектуальну активність і тим самим активізує запам’ятовування. Отже, для здійснення послідовного перекладу необхідним 
є вміння аудіювання та оформлення перекладу в усній формі. 

Синхронний переклад в науковій літературі визначається як професійний вид усного перекладу конференцій, який 
здійснюється одночасно із сприйняттям повідомлення мовою оригінала за допомогою технічних засобів в спеціально об-
ладнаній кабіні, і в процесі якого – в умовах дефіциту часу – на одиницю тексту переробляється інформація обмеженого 
обсягу [3; 8].

Синхронний переклад є одним із найскладніших видів усного перекладу, що характеризується одночасним сприйнят-
тям та говорінням. За словами О. О. Леонтьєва, у синхронного перекладу є специфічна особливість, що відрізняє його від 
всіх інших видів перекладу. Це – «розривність» програми. Іншими словами, синхронний перекладач не «стягує» всю фра-
зу в програму, аби потім знову «розгорнути» цю програму у фразу іншою мовою, а він виконує цю операцію з окремими 
компонентами фрази [6].

Розглянемо найбільш істотні особливості синхронного перекладу. Головна особливість синхронного перекладу, перш 
за все, в регулярному поєднанні в часі (або паралельному протіканні) двох процесів. Це – процеси слухання мовлення од-
нією мовою і говоріння – іншою.

У синхронному перекладі існує декілька режимів часового узгодження цих процесів. Якщо мова оратора виголо-
шується в дуже повільному темпі з великими паузами між фразами, то переважає поперемінне здійснення сприйняття 
інформації та породження мовлення. З підвищенням темпу мовлення оратора зменшуються паузи між фразами і встанов-
люється режим поперемінного здійснення сприйняття інформації та породження мовлення з режимом одночасного здій-
снення цих процесів. Важливу роль в синхронному перекладі відіграє здатність перекладача сприймати мовлення оратора 
в періоди презентації промови мовою перекладу [5]. Останнє відбувається за умов спільного функціонування цілого ряду 
психологічних механізмів. Серед таких механізмів постають:

– Механізм ідентифікації – впізнавання мовних образів за їх акустичними характеристикам з мінімальним ступе-
нем участі мовленнєво-рухового аналізатора. Опитування перекладачів свідчить про те, що для сприйняття та розумін-
ня мовлення оратора у спільному процесі говоріння використовується одночасно і мовленнєво-руховий код, і новий 
суб’єктивний код, який формується в ході тренування, як правило, без усвідомлення цього явища перекладачем. Основу 
функціонування цього коду складає впізнавання слів і словосполучень лише на основі їх слухових образів без зустрічного 
артикуляційного відтворення про себе, а також утримання в свідомості отриманої інформації.

– Механізм імовірнісного прогнозування, завдяки якому перекладач прогнозує можливе розгортання та результат ви-
словлювання оратора. Це дозволяє йому відтворювати в своїй свідомості зміст і форму вихідного повідомлення на основі 
сприйняття окремих, найбільш інформативних фрагментів.

– Механізм синхронізації, що забезпечує паралельне протікання слухання і говоріння. Орієнтування перекладача в 
мовленні оратора у разі функціонування даного механізму ґрунтується на фрагментарному, пофразовому сприйнятті мов-
лення оратора. Стосовно орієнтування синхронного перекладача в мовленні оратора можна говорити про телеграфний 
стиль сприйняття. До того ж деякі слова і словосполучення сприймаються лише на основі впізнавання слухових образів 
без їх артикуляційного сприймання.

Під час навчання фахівців у вищій школі пошук або вибір перекладацьких рішень в умовах дійсної синхронності 
побудований, зокрема, на використанні «домашніх перекладацьких заготовок». Синхронний переклад у виконанні до-
свідчених перекладачів зводиться до розв’язання стереотипних завдань з використанням неабиякого запасу лексичних, 
фразеологічних і синтаксичних еквівалентів, відпрацьованих до рівня умовно-рефлекторної реакції.

 Слід наголосити, що важливою умовою функціонування механізму синхронізації є орієнтування перекладача в ситу-
ації спілкування, тобто прогнозування мети, теми, смислового змісту та мовної форми висловлювання оратора. Важливо 
також зазначити, що формування механізму синхронізації постає можливим лише в результаті тривалого цілеспрямова-
ного тренування та розвитку мовленнєвих і перекладацьких навиків.

До специфічних особливостей синхронного перекладу можна віднести й те, що перекладацькі дії здійснюються над 
інтонаційно-смисловими одиницями типу синтагм і ритмічних груп, синтаксичними блоками та іншими частинами ви-
словлювань. Синхронний перекладач чує не все висловлювання в цілому, а частинами. Це значно ускладнює розуміння та 
подальшу передачу частини висловлювання, оскільки фахівець змушений здійснювати смислове сприйняття, визначати 
смисловий центр, відділяти головне від другорядного без ознайомлення з усіма частинами висловлювання, орієнтуючись 
лише в його перших компонентах.

Отже, можемо зробити висновок, що синхронний переклад характеризується:
– однократним слуховим сприйняттям;
– простим за складністю запам’ятовуванням;
– обмеженням в часі та постійним функціонуванням навику переключення;
– однократною усною презентацією перекладу;
– синхронною усною презентацією перекладу;
– синхронним здійсненням операцій з метою перекладу;
– паралельним протіканням рецептивної та продуктивної мовленнєвої діяльності;
– посегментним характером перекладу.
Таким чином, ми бачимо, що синхронний перекладач повинен мати високий рівень розвитку вмінь аудіювання та вмін-

ня усного оформлення перекладу, що здійснюється одночасно. Вищеназвані, найбільш істотні особливості синхронного 
перекладу свідчать про те, що аудіювання та оформлення перекладу в синхронній перекладацькій діяльності відбуваються 
в досить складних умовах, які вимагають від перекладача спеціальних навиків і умінь, цілеспрямованої підготовки тощо.

Охарактеризуємо наступний вид усного перекладу – переклад з паперу. Такий переклад є візуально-усним перекла-
дом, адже сприймання тексту повідомлення здійснюється у візуальній формі, а його оформлення – в усній. 
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Перекладацька діяльність з паперу вміщує два етапи:
I етап – візуальне сприйняття вихідного тексту та усвідомлення його смислу. Умовно за одиницю сприйняття при-

йнято вважати графічне слово, результатом сприйняття якого є впізнавання, що супроводжується актуалізацією його слу-
хового та рухового образів.

На цьому етапі виділяють три основних частини:
Перша частина – коли зорові та мускульні відчуття, що викликаються графемами, синтезуються на рівні слова.
Друга частина – коли слова співвідносяться з поняттями через їх значення і між ними встановлюються зв’язки, за до-

помогою яких вони утворюють речення, та визначаються функції слів.
Третя частина – коли виявляється зміст мовленнєвого повідомлення та розкривається його задум.
Процес смислової переробки тексту – це активний процес, спрямований на впізнання слів, словосполучень, тобто 

співвідношення образу предмету, який сприймається, з певним еталонним образом, що зберігається за допомогою довго-
тривалої пам’яті. Результатом смислової переробки є формування внутрішньої програми, тобто розуміння, що характе-
ризується повнотою, точністю і глибиною. Таким чином, перший етап перекладу з паперу є не чим іншим, як читанням.

Другий етап – етап усного оформлення перекладу. Переклад з паперу здійснюється в режимі часових обмежень, коли 
одночасно з читанням тексту оригінала перекладач повинен здійснювати переклад в середньому темпі усного мовлення.

Висновки. Таким чином, зорове сприйняття тексту синхронізується з мовленням і, як наслідок, це суттєво ускладнює 
умови здійснення перекладу та, особливо, процес сприймання іншомовних висловлювань. На другому етапі перекладач 
прагне до створення усного монологу, який повинен відповідати нормам усного монологічного мовлення, що є більшою 
мірою прийнятною для сприйняття адресатом на слух.

Отже, переклад з паперу поєднує в собі уміння читати, усно оформляти переклад та уміння робити це синхронно.
Аналіз особливостей усного перекладу показав, що аудіювання, читання та оформлення є компонентами професійної 

перекладацької діяльності, яка відбувається в ускладнених умовах. Це дозволяє нам зробити висновок про те, що кожне з 
перелічених умінь усного перекладу в умовах здійснення перекладацької діяльності має ряд специфічних особливостей, 
які відрізняють ці уміння від звичайних вмінь аудіювання, читання і говоріння.

Питання вивчення специфіки вмінь та навиків особистості для здійснення усної перекладацької діяльності знайшло 
своє відображення в роботах багатьох дослідників. Так, Е. В. Бакеева, порівнявши вміння та навики слухання, говоріння 
та професійної перекладацької діяльності, виділила основні специфічні професійні уміння та навики для реалізації пере-
кладацької діяльності [1]. Н. Н. Гавриленко довела, що види мовленнєвої діяльності, у разі її включення в професійну 
діяльність, набувають нових якостей, які з’являються в результаті формування відповідних ним професійних вмінь [3].
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ЕМОЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТАКТИКИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ КОГНІТИВНОГО ДИСОНАНСУ 
ПЕРСОНАЖІВ СУЧАСНИХ ФРАНЦУЗЬКИХ ДЕТЕКТИВНИХ РОМАНІВ

Когнітивний дисонанс як незбіг когнітивних елементів у системі знань індивіда, що провокує внутрішній психологіч-
ний дискомфорт, може бути нейтралізований не тільки з апеляцією до розуму адресата у розумінні несумісної інформа-
ції, але й також із залученням емоційно-психологічних тактик. У статті розглядаються такі тактики усунення когні-
тивного дисонансу як заспокоєння, активізація розумових здібностей та ігнорування. Їх метою не є надання додаткової 
інформації, проте навпаки несприйняття героєм дисонуючих фактів, впорядкування думок персонажа, його заспокоєння 
та підбадьорення. Дослідження здійснене на матеріалі текстів сучасних французьких детективних романів.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТАКТИКИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КОГНИТИВНОГО ДИССО-
НАНСА ПЕРСОНАЖЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ ДЕТЕКТИВНЫХ РОМАНОВ

Когнитивный диссонанс как несовпадение когнитивных элементов в системе знаний индивида, провоцирует вну-
тренний психологический дискомфорт, который может быть нейтрализован не только с апелляцией к уму адреса-
та в понимании несовместимой информации, но также с использованием эмоционально-психологических тактик. 
В статье рассматриваются такие тактики устранения  когнитивного диссонанса как успокоения, активизация 
умственных способностей, а также игнорирование. Их целью не является сообщение дополнительной информации, 
однако, наоборот непринятие персонажем диссонирующих фактов, упорядочение мыслей героя, его успокоение и 
ободрение. Исследование осуществлено на материале текстов современных французских детективных романов.

Ключевые слова: когнитивный диссонанс, коммуникация персонажей, эмоционально-психологические тактики, 
французский детективный роман.
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EMOTIONAL-PSYCHOLOGICAL TACTICS OF NEUTRALIZATION OF CHARACTERS’ COGNITIVE DISSO-
NANCE IN MODERN FRENCH DETECTIVE NOVELS

Cognitive dissonance as discrepancy between cognitions in the human knowledge system provokes inner psychological 
discomfort and tension, which can be reduced not only by the appeal to the human mind in the comprehension of incompat-
ible information, but also with the application of emotional-psychological tactics. This paper outlines such tactics as calming, 
activization of mental faculties and ignoring. First two tactics are communicative as emotional-psychological infl uence on 
the character is realized by his partner of verbal interaction, while the tactic of ignoring is individual as it is accomplished 
by inner psychological efforts of the character who experiences cognitive dissonance. The aim of emotional-psychological 
tactics is not the supply of additional information, but on the contrary neglect of the dissonant facts, ordering of thoughts, 
calming and reassurance of the character. Research is accomplished on the basis of texts of modern French detective novels.

Key words: cognitive dissonance, characters’ communication, emotional-psychological tactics, modern French detective 
novels.

Когнітивний дисонанс (КД) як конфлікт між когнітивними елементами викликає у індивіда психологічний диском-
форт, відтак він породжує також і прагнення до його зменшення або повної нейтралізації [4, с. 7–8; 5, c. 3–4; 6, c. 2–3]. 
Дисонанс діє як мотив, потреба чи напруженість, що також можна порівняти з почуттям голоду, який приводить до дій, 
спрямованих на його втамування.

КД є психологічним феноменом у природі виникнення якого поєднані як складні розумові процеси, так і емоційні. 
Французькі психологи О. Брюнель та С. Гален підкреслюють той факт, що засновник теорії КД американський психолог 
Л. Фестингер не визначає природу КД – когнітивну чи емоційну, хоча насправді, з одного боку, цей феномен полягає у 
несумісності когнітивних елементів у системі знань, що апелює до його розумової сутності, але з іншого – він провокує 
внутрішній дискомфорт, який є часто«надзвичайно болючим», навіть«нестерпним» для особистості, викликаючи, сукуп-
ний набір емоцій від здивування, збентеження до злості, що вказує на його емоційну природу [5, c. 9]. 

Ш. Баллі також відзначає зв’язок розуму, думки та емоцій, і зокрема їх мовного вираження. Вчений підкреслює влас-
тивість людської думки коливатися між логічним та емоційним сприйняттям.«Ми або розуміємо, або відчуваємо» [1, 
c. 182]. І хоча ці два елементи можуть поєднуватися між собою у різних пропорціях, однак в кожному окремому випадку 
домінує одне: чи логічне сприйняття, чи чуттєве. Відтак, людська думка, перебуваючи між двома«полюсами» має або 
логічну або емоційну домінанту. Спираючись на той факт, що мовлення індивіда відбиває певні відтінки його думки, 
то вчений робить висновок, що будь-яке висловлювання володіє також або логічною або емоційною домінантою [там 
само, с. 182–183]. Така точка зору збігається в своїй основі з теорією КД, і зокрема в аспекті його вияву. Саме тому, у 
нейтралізації КД окрім комунікативних тактик, які апелюють до розуму персонажа, і їх метою є раціональне розуміння 
несумісних фактів, наявні також емоційно-психологічні. У запропонованому дослідженні серед останніх ми розглядаємо 
такі як тактика активізації розумових здібностей адресата, заспокоєння та ігнорування. Їх основною метою не є надання 
додаткової інформації, проте навпаки нехтування дисонуючою інформацією, а також надання психологічної підтримки, 
нормалізації емоційного стану героя.

Актуальність дослідження зумовлюється загальною антропоцентричною спрямованістю сучасних лінгвістичних сту-
дій на вивчення особливостей мовленнєвої поведінки комунікантів зокрема крізь призму їх когнітивної діяльності.

Метою представленого дослідження є висвітлення емоційно-психологічних тактик нейтралізації КД персонажів су-
часних французьких детективних романів.

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: виокремити емоційно-психологічні тактики нейтралізації КД, 
виявити та проаналізувати мовні засоби їх реалізації у персонажній комунікації сучасних французьких детективних романів.

Для нейтралізації КД важливим є нормалізація емоційно-психологічного стану індивіда, який його переживає, що ре-
алізується у комунікативній тактиці заспокоєння. Як вказує американський психолог К. Е. Ізард, емоція переживається 
як почуття яке мотивує, організовує і направляє сприйняття, мислення та дії. Вона керує розумовою, а також фізичною ак-
тивністю індивіда. [3, c. 22]. Емоції порівнюються до«клею», який скріплює людські відносини, без яких люди не здатні не 
тільки запам’ятовувати інформацію, але й чути одне одного, діяти спільно [7, с. 118]. Відтак, метою тактики заспокоєння 
є вгамування, стишення переживань героя, і таким чином налаштування його на сприйняття раціональної інформації, яка 
часто слідує потім. Її використання не може бути основною в усуненні КД, враховуючи саме розумову природу виникнен-
ня вищезазначеного феномена, як незбігу когнітивних елементів [4, c. 7], однак враховуючи той факт, що ця несумісність 
у знаннях супроводжується також зміною емоційно-психологічного стану, то вплив на цю сферу також є важливим. 

Мовна реалізація такої тактики розгортається з використанням дієслів, які позначають переживання, хвилювання у за-
перечній формі імперативу, зокрема таких як: s’inquiéter, s’en faire, а також навпаки позитивна форма імперативу дієслів з 
семантикою спокою, стійкості, збереженням психологічної рівноваги: se calmer, se tranquiliser, se rassurer:

– Ton passe?
– Je l’ai fi lé à Erwan. Avec ça, il peut entrer partout.Vous êtes sûr que...
– T’inquiète pas. Il te verra pas, parce que il s’en servira pas, il n’aura pas le temps. J’ai prévu de le coincer avant. (Manotti, 

HS, 346).
Відповідно до попереднього контексту розгортання подій, що передує уривку, герой зраджує власного друга, що од-

нак суперечить його моральним принципам, а відтак провокує виникнення КД, що вербалізується у використанні апосі-
опези (Vous êtes sûr que...). Інший учасник злочинного угрупування намагається заспокоїти першого з використання ді-
єслова s’inquiéter v. pronom. (éprouver du souci, de l’inquiétude, se faire du mauvais sang [8]) у заперечній формі імперативу, 
з метою приведення його дискомфорту у стан балансу і готовності сприймати раціональні факти, які слідують.

Тактика заспокоєння у нейтралізації КД реалізується також через використання іменників та прислівників зі 
значенням«спокою»: сalme n.m, doucement adv., tranquillement adv.:

– J’en appelle au Secrétaire général de l’ONU  pour qu’il vienne en aide et nous apporte protection ! [...]Nous ne pouvons même 
pas accéder à nos lieux saints ! Ce ne sont pas les Palestiniens que vous bafouez ainsi mais les musumans du monde enter ! [...]

– Allons, allons, du calme, mes amis. La Cour supreme a tranché, personne ne peut remettre en cause son intégrité. 
(Schwartzbrod, AJ, 32).

Поліція Ізраїлю виганяє з певних будівель міста мусульман. У останніх такі дії не збігаються з їх уявленнями про 
цивілізоване суспільство, на що вказують погрози звернутися в ООН (J’en appelle au Secrétaire général de l’ONU), а також 
вказівка на неможливість дістатися до їх священних місць (Nous ne pouvons même pas accéder à nos lieux saints !). У від-
повідь один із поліцейських намагається нейтралізувати їх КД, але перш ніж роз’яснювати ситуацію, він здійснює вплив 
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на їх емоційну сферу. Це реалізується з використанням іменника calme n.m. (absence complète de nervosité chez quelqu’un ; 
tranquillité, maîtrise de soi, paix de l’esprit [8]) з метою спочатку заспокоїти героїв, налаштовуючи їх на перцепцію подаль-
шої інформації.

 Нейтралізація КД з апеляцією до емоцій також розгортається через використання дієслів у формі імперативу, які в 
своїй семній структурі не містять прямого відсилання до емоцій чи почуттів, проте мають значення руху, до них належать 
такі як laisser, aller. Наведемо приклад:

Après l’explosion, ils avaient longuement hésité, son grand-père et lui, à maintenir leur départ pour La Mecque. Peut-être 
avait-on besoin d’eux à l’institut? Et la mère de Mounir, était-ce prudent de la laisser seule? [...]

Mounir avait pensé faire un saut là-bas mais son oncle l’en avait empêché d’un geste brusque. «Ils accourent, eux, quand on a 
besoin? Laisse, va. Le pèlerinage est bien plus important. C’est peut-être l’unique fois où tu auras la chance de l’accomplir avec 
ton grand-père». (Schwartzbrod, AJ, 34).

Герої твору планують візит до Мекки, однак після вибуху в їх науковому інституті, вони переживають КД. З одного боку, 
така подорож є важливою для них, але з іншого – імовірно необхідна їх допомога на місці роботи (Peut-être avait-on besoin 
d’eux à l’institut?), а також чи є обачливим залишати маму одного з героїв одну (Et la mère de Mounir, était-ce prudent de la 
laisser seule?). Незбіг вищеназваних позицій і спровокував виникнення КД. Його нейтралізація здійснюється з залученням 
іншого персонажа, який у своїй репліці апелює до емоцій адресата повідомлення з використанням дієслів у формі імпера-
тиву – laisse, va. Лексичне значення таких мовних одиниць laisser v. trans. (déposer quelque chose quelque part, s’en décharger 
[8]), aller v. intrans. (se mouvoir d’un lieu vers un autre, s’y rendre [там само]) не має безпосереднього звернення до почуттів чи 
емоцій індивіда, проте вони містять вказівку на дію, рух. Для усунення КД, прагматичною метою їх використання не є спону-
кання до фізичної дії, переміщень в просторі: йти, залишати, проте мова йде саме про психологічний рух, вказуючи герою на 
необхідність не зосереджуватися на внутрішній суперечності,  не зупинятися, продовжувати жити. І лише після здійснення 
впливу на почуття персонажа і спроби нормалізувати його емоційний фон, герой подає раціональні факти.

Отже, тактика заспокоєння полягає у стишенні емоцій героя, що переживає КД, у мовному плані це реалізується з ви-
користання дієслів  іменників, прислівників з семантикою спокою, а також дієслів руху. 

Поряд з тактикою заспокоєння нейтралізація КД персонажа здійснюється також з використанням комунікативної так-
тики активізації розумових здібностей. Її зміст полягає в тому, що партнер мовної взаємодії, який нейтралізує КД героя, 
не надає додаткової інформації, роз’яснень, проте конструює свою репліку таким чином, що вона підштовхує останнього 
до додаткових роздумів, рефлексії над фактами, що не збігаються, що і приводить до усунення КД. Основним мовним за-
собом у побудові вищеназваної тактики є питальні речення.

Розглянемо приклад її використання у персонажній комунікації:
– Un coup de fi l juste avant midi pour dire je ne viens pas. Simplement ça, je ne viens pas. Je n’ai pas pu placer un mot. Elle a 

raccroché et depuis son portable est coupé.
– Tu es inquiet?
Neal se redresse, dévisage Salleton. 
– Inquiet? Non, pourquoi? La famille l’ennuie, les gueuletons aussi. A son âge c’est son droit le plus strict. Non, je suis plutôt 

triste. (Manotti, HS, 43).
У запропонованому уривку персонаж переживає КД через поведінку доньки, яка зателефонувала, щоб сказати, що не 

приїде (je ne viens pas), поклала слухавку (Elle a raccroché) і вимкнула телефон (son portable est coupé), що не збігається з 
очікуваннями самого героя, про що останній і повідомляє своєму другу. Заради нейтралізації КД його партнер удається до 
тактики «постановки запитання» – Tu es inquiet? Прагматичною метою такого запитання не є необхідність отримати від 
іншого персонажа певну інформацію, проте допомогти йому краще зрозуміти ситуацію, змусивши його замислитись над 
нею, а також власними почуттями та емоціями. Відтак, використовуючи прикметник inquiet adj. (qui éprouve des craintes 
au sujet ou à cause de quelque chose [8]), герой не прагне дізнатися про стан його друга, однак навпаки надає йому інформа-
цію, яка може допомогти у розумінні його психологічного стану. Така стратегія є успішною у запропонованому уривку, 
оскільки у відповідь герой ще раз замислюється над власним станом, що виражається у питанні-перепиті (Inquiet?), але 
й крім того вдається до аналізу ситуації: сім’я та свята його доньці набридли (La famille l’ennuie, les gueuletons aussi), і 
також в її віці вона має повне право на особисте життя (A son âge c’est son droit le plus strict). Таким чином, внутрішній 
психологічний незбіг когнітивних елементів через поведінку доньки, що спровокував КД, був подоланий детальним роз-
глядом і розбором проблеми, герой сам для себе зміг роз’яснити, а як наслідок і зрозуміти ті факти, що не збігалися за-
вдяки влучному запитанню друга.

Окрім постановки запитання, тактика активізації розумових здібностей розгортається з використанням також інших 
мовних засобів. Розглянемо нижчезазначений фрагмент уривку:

«Martine.» Rougeard parlait sans quitter la carte des yeux. Ça t’intéresse toujours? Parce qu’il a repris contact. Cette fois, il 
nous a envoyé une carte postale au journal.

– Pourquoi n’a-il pas appelé?
– Je ne vais même pas répondre à ça.
Il fallut quelques secondes à l’explication pour naître et faire son chemin dans l’esprit d’Amel. Plus de contact par téléphone. 

Téléphone pas sûr. Martine était donc surveillé. Eux aussi, probablement. Elle était sur écoute.(DOA, CC, 341).
Журналіст повідомляє своїй асистентці, що з ним вийшов на контакт їх секретний агент, відправивши для них листів-

ку у газету (Martine. [...] Parce qu’il a repris contact. Cette fois, il nous a envoyé une carte postale au journal). Ця інформація 
провокує КД у його помічниці, оскільки зазвичай їх агент телефонував, відтак героїня ставить запитання – Pourquoi n’a-il 
pas appelé? з метою отримання додаткових роз’яснень. Проте у відповідь вона отримує відмову надавати додаткову ін-
формація – Je ne vais même pas répondre à ça, в якій використання займенника même adv.(marquant un renchérissement, une 
gradation) маркує підсилення, вказуючи на її категоричність. З позиції дослідження тактик та стратегій ефективної комуні-
кативної взаємодії, така відповідь належить до некооперативних, оскільки призводить до припинення розвитку діалогу та 
різкого обривання теми розмови. Відносно теорії КД така відповідь навпаки є активізуючою, так як вона підштовхує геро-
їню до роздумів та самонадання роз’яснень, що віддзеркалюються у її внутрішньому мовленні (Il fallut quelques secondes à 
l’explication pour naître et faire son chemin dans l’esprit d’Amel) у вигляді додаткових фактів про ненадійність телефонного 
зв’язку (Téléphone pas sûr), та імовірне стеження як за їх агентом, так і за ними (Martine était donc surveillé. Eux aussi, 
probablement. Elle était sur écoute). Таким чином, репліка партнера мовної взаємодії, яка в комунікативному аспекті не 
сприяє розвитку діалогу, є влучною саме з позиції нейтралізації КД. 



214 ISSN 2519-2558            Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Відповідно до теорії КД, якщо індивід не бажає або з певних причин не може отримати, сприйняти інформацію, яка б 
додала когнітивні елементи до його системи знань і нейтралізувала спровокований незбіг, то за таких обставин шляхом 
усунення КД є ігнорування фактів, які є дисонуючими до позиції, точки зору, знань індивіда [4, с. 38].

У дослідженнях конфлікту та комунікативних порушень тактика ігнорування розглядається як комунікативна і по-
лягає у відсутності реакції, не-відповідь на репліку партнера мовної взаємодії, що проявляється у продовженні власної 
теми комунікації або зміні її учасником мовної взаємодії, а також мовчанні [2, c. 149]. Однак ігнорування є не тільки 
комунікативною тактикою, проте також і психологічною, розумовою, і саме розмежування цих двох аспектів є важли-
вим у дослідженні КД. Це пов’язане з тим, що комунікативне ігнорування пов’язане з правилами ввічливої комунікації 
і покликане усунути або попередити конфлікт, певне комунікативне порушення, яке може виникнути в процесі мовної 
взаємодії [там само, c. 148–149]. На противагу цьому, у розумовому ігноруванні, адресат не сприймає, відкидає отриману 
інформацію, нові факти не впливають на зміну його когнітивної системи знань, проте саме комунікативна реакція на таку 
інформацію може бути наявна.

Розглянемо фрагмент із роману Д. Манотті, DOA«L’honnorable société»:
«Un sacré connard, ton Erwan.»
La réponse ne se fait pas attendre. «Tu penses ce que tu veux, je m’en fous, mais garde-le pour toi». (Manotti, HS, 309).
Один із персонажів твору використовує у своїй репліці інвективну лексику connard n. m. (imbécile, crétin [8]) стосовно 

друга героїні твору. Така інформації не збігається між власними уявленнями героїні про товариша та його образливою 
характеристикою, що як наслідок повинно спровокувати КД. Однак дівчина обирає шлях ігнорування отриманої інформа-
ції, яка суперечить її власним думкам, що отримує відображення у її репліці-відповіді. Відтак вона використовує дієслово 
se foutre v. pronom. (ne faire aucun cas de quelqu’un ou de quelque chose) у лексичній одиниці je m’en fous, що вказує на її 
байдужість стосовно позиції, думок її партнера по комунікації. Також героїня використовує дієслово garder v. trans. (ne 
pas révéler quelque chose, être discret sur tel point [8]) в наказі – garde-le pour toi, з метою спонукати партнера по комунікації 
тримати свою думку при собі. Отримавши точку зору, яка є дисонуючою з її, героїня ігнорує, не сприймає цю інформацію, 
тобто не дозволяє тому, щоб новий факт, який не збігається з її позицією, був доданий до її когнітивної системи знань, 
провокуючи відповідні незбіги. Незважаючи на те, що комунікативно героїня реагує на репліку свого партнера мовної 
взаємодії, однак психологічно вона нехтує інформацією, наданою у ній, що вербалізується у відповідних мовних засобах, 
в яких дівчина відверто повідомляє про це. 

Висновки. Незважаючи на той факт, що сутність феномена КД полягає у раціональній несумісності когнітивних еле-
ментів у системі знань, однак тісний зв’язок між розумовою та емоційною сферами діяльності особистості, підтверджує 
наявність емоційно-психологічних тактик в усуненні КД. Їх зміст полягає в угамуванні емоційного збудження героя (у 
тактиці заспокоєння); впорядкування думок персонажа завдяки влучній репліці його партнера з мовної взаємодії (у так-
тиці активізації розумових здібностей), а також несприйняття, нехтування інформації, яка провокує КД (у тактиці ігно-
рування). Перші дві вищезазначені тактики є комунікативними, оскільки емоційно-психологічний вплив здійснюється з 
залученням партнера мовної взаємодії, в той час як тактика ігнорування є індивідуально-психологічною, і реалізується 
власними зусиллями самого героя, що переживає КД. У подальших дослідженнях планується проаналізувати нейтраліза-
цію КД з використанням засобів невербальної комунікації, а також у внутрішньому мовленні персонажів.
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ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ. 
АССИМИЛЯЦИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЯЗЫКЕ-РЕЦИПИЕНТЕ

В русском языке XVII–XVIII вв. значительную часть иноязычных слов составляли немецкие лексические заимст-
вования. При классифицировании заимствованной лексики должны учитываться как формальные признаки (ассими-
ляция слов в заимствующем языке), так и функциональные (употребление слов в заимствующем языке). Проведенное 
исследование базируется на фактических данных, полученных разными лингвистами, и результатах собственных 
наблюдений автора.

Ключевые слова: лексические заимствования, морфемный состав, язык-источник, язык-реципиент.

ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ. АСИМІЛЯЦІЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ У МОВІ-РЕЦИ-
ПІЄНТІ

В російській мові XVII – XVIII століть значну частину іншомовних слів склали німецькі лексичні запозичення. При 
класифікуванні запозиченої лексики повинні враховуватися як формальні ознаки (асиміляція слів у мові, що їх запо-
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зичує), так і функціональні (вживання слів у мові, що їх запозичує). Проведене дослідження базується на фактичних 
даних, отриманих різними лінгвістами, і результатах власних спостережень автора.

Ключові слова: лексичні запозичення, морфемний склад, мова-джерело, мова-реципієнт.

PRINCIPLES OF CLASSIFICATION OF FOREIGN VOCABULARY. ASSIMILATION BORROWINGS IN THE 
LANGUAGE-RECIPIENT

In Russian language of the XVII-XVIII centuries, the signifi cant part of foreign words were German lexical borrowings. 
According to the degree of development of the language loanwords recipient traditionally distinguish two main groups of 
words – assimilated and unassimilated. One of the main bits of foreign words, allocated according to the degree of assimila-
tion, are actually borrowing assimilated words about the skill that scientists have no disagreements. The only problem in this 
sense is to hold the line between borrowing and internationalism. Internationalism represented, fi rst of all, in the terminologi-
cal lexicon. By the terms-internationalism: a) socio-political lexicon: politics, revolution, republic; b) scientifi c terminology: 
geography, history, linguistics, mathematics; c) the technical name: antenna, tank, tractor; g) art criticism lexicon: ballet, 
drama, novel, opera.

When classifying loanwords must be considered the formal features (assimilation of words in the borrowing language) 
and functionality (use of words in the borrowing language). The research is based on actual data obtained by different lin-
guists, and on the results of the author’s own observations.

Key words: Lexical borrowing, morpheme composition, language-source, language-recipient, internationalism. 

Иноязычная лексика является объектом исследования лексикологии, социолингвистики, психолингвистики, лингво-
культурологии, коммуникативной лингвистики, переводоведения. В современной лингвистике заимствованные слова 
считаются одним из важнейших источников пополнения лексического состава любого языка. В связи с этим в языкоз-
нании разрабатываются и используются различные классификации иноязычной лексики, в частности по источникам за-
имствования (этимологии заимствованного слова). Так, некоторые немецкие лингвисты (Р. Гиндерлинг и др.) пришли к 
выводу, что лексикон немецкого языка включает слова из четырнадцати языков. По мнению Р. Гиндерлинга, контакты 
немецкого самые обширные (после русского) из европейских языков. В русском языке зафиксированы заимствования из 
довольно значительного количества иностранных языков (Л. П. Крысин, М. И. Фомин, Н. М. Шанский и др.).

По степени освоения заимствованной лексики языком-реципиентом традиционно выделяют две основные группы 
слов − ассимилированные и неассимилированные. Ещё Р. Ф. Брандт в «Актовой речи» (1882), а вслед за ним и Е. Ф. Кар-
ский в работе «К вопросу об употреблении иностранных слов в русском языке» (1910) [13, с. 46] выделили два разряда 
иностранных слов: 1) слова, уже усвоенные языком, и 2) слова, вновь принимаемые.

И. И. Огиенко (1915) выделил три рода слов: 1) слова, заимствованные издавна и вполне усвоенные в русском языке 
так, что иностранное происхождение уже не чувствуется; они свободно употребляются и имеют производные (например, 
слова буква, бутылка, вишня, кадка, лошадь, молоко, плита, пушка, сапог, стекло и т. п.), в немецкой терминологии 
они называются Lehnwörter (заимствования); 2) слова иностранные, но употребляемые в русском языке довольно часто, 
вследствие чего они приобрели «права гражданства» и проникли даже в разговорный язык (доктор, аптека, солдат, 
школа, студент, гимназия и т. д.); 3) слова иностранные, в русском языке употребляемые не часто – это так называемые 
варваризмы; такие слова легко заменяются соответствующими русскими и используются только среди интеллигентов, 
народному языку они не известны (констатировать, культивировать, индустрия, гастрический и т.п.); эти слова, как и 
слова предыдущего рода, называются Fremdwörter (иностранные слова) [17, с. 10−11]. В связи с этим вызывает определён-
ный интерес высказывание Д. С. Лотте о классификации И. И. Огиенко, который подчёркивает, что, подразделяя таким 
образом заимствования, автор учитывает при этом также и «степень распространения» заимствований, включая во вни-
мание «морфологическую» и «фонетическую форму». По словам Лотте, «для человека, не знающего иностранных языков 
или даже знающего, но специально не задумывающегося над происхождением того или иного слова, они будут казаться 
«своими» или «чужими» не вследствие давности или новизны их заимствования» [15, с. 10].

Д. С. Лотте (1982) установил следующие критерии «для отнесения какого-либо слова к числу «чужих» и «своих» (ус-
военных)»: 1) насколько сочетания звуков данного слова соответствуют общепринятым звукосочетаниям заимствующего 
языка; 2) насколько морфологическая форма и отдельные формальные принадлежности слова соответствуют общеприня-
тым в принимающем языке, гармонируют со всем строем языка; 3) имеются ли производные от рассматриваемого слова, 
или оно ещё не образовало свои гнёзда [15, с. 10]. Он предлагает следующую классификацию видов заимствований: 1) 
оригинальные заимствования (среди них оригинальные и преобразуемые); 2) трансформируемые оригинальные; 3) обра-
зуемые из заимствуемых или заимствованных элементов (представляющие из себя кальки). Критерий «степени усвоения» 
является основным критерием в оценке заимствований [15, с. 15].

В современном языкознании проблема идентификации заимствованных слов получила иное направление её решения. 
Так, С. В. Гринёв полагает, что вопрос об определении признаков заимствований, поставленный лингвистами конца XIX 
− начала XX вв. (Р. Ф. Брандт, Е. Ф. Карский, И. И. Огиенко и др.), утратил свою остроту и трансформировался в вопрос 
об «освоении» заимствований (т. е. о процессе утраты ими этих признаков) и об использовании этих признаков для выде-
ления слов иностранного происхождения в определённых стилистических целях [9, с. 109−110]. Подобное утверждение, 
в первую очередь, следует рассматривать с той позиции, что носителями языка не осознаются указанные признаки как та-
ковые. Однако в семантике, по нашему мнению, «специфичность контекста» является довольно веским признаком заим-
ствования. Своеобразие лексики иностранного происхождения состоит в том, что она функционирует в системе русского 
языка, сама являясь особой, отличной от русского языка подсистемой. В речевом использовании в ней силён «следовый» 
компонент или компонент прикреплённости, который делает её менее свободной в сочетаниях и контексте [18, с. 13].

Одним из основных разрядов иноязычных слов, выделяемых по степени ассимиляции, являются собственно заимство-
вания, т. е. ассимилированные слова, по поводу квалификации которых у учёных нет разногласий.

Единственной проблемой в этом смысле является проведение грани между заимствованиями и интернационализмами. 
Так, Р. А. Будагов выводит интернационализмы за пределы заимствований [7]; С. Ю. Сорокин и М. М. Маковский считают, 
что они являются смешением двух планов: истории заимствующего языка и истории мигрирующей лексики [20, с. 44; 135].

Интернационализация – это явление, которое присуще всем языкам мира, и количество интернационализмов в язы-
ках постоянно увеличивается. Особая черта интернационализмов сформулирована А. А. Белецким: интернационализмы 
– «лексические единицы, которые функционируют не меньше, чем в трёх языках, к тому же из неблизкородственных 
языковых семей» [4, с. 3−5]. Т. Г. Пономаренко расширяет эту дефиницию, дополняя ее другими характерными особенно-
стями интернационализмов: это слова, которые «употребляются во многих неблизкородственных языках и в то же время 
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сохраняют общность семантики и фонетико-морфологического построения, предпочтительно в сфере понятий в области 
культуры, науки, политики, искусства; как правило, не имеют аналогов в языке распространения» [18, с. 72].

Процессы интернационализации в славянских литературных языках изучали В. В. Акуленко, А. А. Белецкий, 
Л. П. Крысин, О. К. Безпояско, А. В. Чарнецкая и др. Так, О. К. Безпояско даёт характеристику продуктивным словоо-
бразовательным типам, выделяет словообразовательные модели заимствованных слов, рассматривает вопрос синонимии 
интернациональных аффиксов. Исследователи считают, что «касаемо системы всего языка интернационализмы – единое 
целое, в середине которого идёт беспрерывный процесс развития, который проявляется в увеличении количества словоо-
бразовательных морфем, в изменении характера объединяющихся основ, в расширении сферы употребления, в появлении 
новых моделей» [5, с. 11].

Интернационализмы представлены, в первую очередь, в терминологической лексике. К терминам-интернациона-
лизмам относятся: а) общественно-политическая лексика: конгресс, конституция, министр, митинг, партия, полити-
ка, революция, республика, резолюция, сенат и т. д.; б) научная терминология: биология, география, геодезия, геология, 
зоология, история, лингвистика, математика, физика и др.; в) технические наименования: агрегат, антенна, аппарат, 
комбайн, моноплан, танк, трактор; г) искусствоведческая лексика: ария, балет, драма, жанр, новелла, опера, поэзия, 
тенор и др. Ф. О. Никитина считает, что можно говорить о «существовании международного терминологического ареа-
ла», в котором «пребывают и общие процессы, и даже определённые словообразовательные тенденции (общие элементы 
из классических языков, похожие словообразовательные модели)» [16, с. 115]. Такие лингвистические явления, считает 
исследователь, обусловлены влиянием экстралингвистической сферы.

Большинство интернационализмов в русском языке греческого или латинского происхождения. В XVII − XIX вв. ряд 
интернациональных слов вошёл в русский язык из западноевропейских языков (французского, немецкого, английского). 
Значительную часть интернационализмов составляют слова, появление которых вызвано изменениями в общественно-по-
литической жизни, культуре, образовании, быте. Среди интернационализмов немецкого происхождения можно отметить 
следующие: абрис, вексель, гильза, ландшафт, лейтмотив, маклер, офицер, рейс, штат и другие [12, с. 73].

Классификация неассимилированных (частично ассимилированных) слов, напротив, является неоднозначной, что 
вызвано спецификой направления исследования иноязычной лексики. Немецкий лингвист Э. Хауген (1972) предлагает 
делить «импортированные лексемы» (на материале английского и норвежского языков) на три типа: 1) собственно заим-
ствованные слова; 2) заимствования-гибриды; 3) кальки. Согласно типологии Э. Хаугена, слова иностранного происхож-
дения делятся на: 1) слова без морфемной замены (loan-words); 2) слова с частичной морфемной заменой, или гибриды, 
полузаимствования (loan-blends); 3) слова с полной морфемной субституцией (semantic loans) [21, с. 352]. Собственно 
заимствования полностью воспроизводят иноязычную модель, а кальки – лишь значения [21, с. 344−382]. Классификация 
иноязычной лексики Э. Хаугена основана на структурной дифференциации заимствованных слов и исходит не из того, 
что переносится, а из того, что не переносится, а заменяется.

В русском языкознании деление заимствований «по уровню морфемных замен» принято такими исследователями, как 
А. С. Зорько [11], Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина [6]. Так, С. А. Зорько выделяет заимствования с фонемной 
заменой и заимствования с морфолого-фонетической адаптацией [11]. В целом подобный подход приводит к классифика-
ции заимствований по степени их ассимиляции в языке-реципиенте.

Согласно другой классификации (В. Н. Топоров, Г. Ф. Одинцов, Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова и др.) среди неас-
симилированных слов выделяются варваризмы и экзотизмы. Термин «варваризм» определяется как слово или оборот 
чужого языка, построенные по образцу другого языка, противоречащие нормам данного языка, нарушающие чистоту речи 
[19, с. 139]; иностранное слово или выражение, не полностью освоенное языком и воспринимаемое как чужеродное [11, 
с. 117]. Основным критерием выделения варваризмов является их написание с помощью букв алфавита языка-источника 
[8]. Однако существует мнение, что передача варваризмов в тексте русскими буквами не меняет их характера [10]. Более 
объективным признаком этих единиц является то, что варваризмы обозначают не только иностранные реалии, − они име-
ют соответствия в русском языке и могут переводиться на русский язык [3].

«Экзотизмами» считаются заимствованные слова с очевидной принадлежностью к какой-либо национальности, стра-
не, употребляемые для описания национальных особенностей. К ним относятся наименования учреждений и организаций 
(бундестаг, ландтаг), денежных единиц (дойчмарка, евро, талер, крона), названия кушаний, напитков, должностей, зва-
ний и т. д. Это такие слова, которые хотя и употребляются в русском языке, но в значении своем имеют нечто не русское, 
напоминающее об их иноязычном происхождении (например, сейм, меджлис, пиала, лаваш, хурал, сантим, кюре, аул, 
кишлак, фрау, джок, зурна, гопак). Экзотизмы обычно используются авторами, когда речь идет не о русской действитель-
ности, а о жизни какого-нибудь другого народа. Экзотизмы бывают заменимые и незаменимые. К заменимым относятся 
такие слова, которые можно перевести на русский без особого ущерба для смысла: мистер − господин, фрау − госпожа, 
консьерж − привратник и т.д. Употребление таких экзотизмов вызывается только потребностью передачи местного коло-
рита. Экзотизмы «незаменимые», т.е. непереводимые, соответственно нельзя заменить русским эквивалентом, к примеру, 
нельзя слово франк перевести как рубль, лаваш заменить словом хлеб или лепёшка. К непереводимым экзотизмам отно-
сятся слова: сари, лявониха, чонгури, тамтам, чалма, иена, доллар.

Интерес учёных к дифференциации понятий «варваризм» и «экзотизм» имеет место там и тогда, когда варваризмы 
рассматриваются как этап в освоении иноязычного слова. Так, Н. С. Арапова даёт понятие «графический варваризм», ут-
верждая, что экзотизмы имеют тенденцию перехода в общеизвестные слова, то есть осваиваются, что не все иноязычные 
по происхождению лексемы прошли «стадию варваризма». Экзотизм может «фиксироваться в тексте как варваризм», 
подобно любому заимствованию, и в зависимости от времени освоения может длительно существовать в русском языке 
как варваризм [1, с. 10].

При классифицировании заимствованной лексики должны учитываться как формальные признаки (ассимиляция слов 
в заимствующем языке), так и функциональные (употребление слов в заимствующем языке). Ю. С. Сорокин выделяет 
свои показатели − это требование «устойчивости, единообразия и нормализации формы» [20, с. 62−63]. Л. П. Крысин 
видит признаки полной ассимиляции слова в графической и фонетической передаче иноязычных слов соответствующими 
средствами заимствующего языка и соотнесения его с определёнными грамматическими классами и категориями [14, 
с. 35]. Хотя, необходимо отметить, по мнению Л. П. Крысина, В. М. Аристовой, классификация пластов заимствованной 
лексики по степени её ассимиляции недостаточно правомерна, так как она будет анахронична по отношению к постоянно 
развивающейся лексической системе языка [2, с. 8].
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ІНТЕРВ’Ю В ДИСКУРСІ ГЛЯНЦЕВИХ ЖУРНАЛІВ: СУЧАСНИЙ СТАН

Статтю присвячено аналізу лінгвальних характеристик інтерв’ю глянцевих журналів масмедійного дискурсу, 
окреслено дистинктивні ознаки інтерв’ю, як особливого жанру дискурсу глянцевих журналів, в прагматичному, 
структурному, змістовому, когнітивному, мовно-стилістичному аспектах. 

Ключові слова: глянцевий журнал, жанр інтерв’ю, вербальні/ невербальні засоби, адресованість, іконічний знак, 
креолізований текст.

ИНТЕРВЬЮ В ДИСКУРСЕ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Статья посвящена анализу лингвальных характеристик интервью глянцевых журналов массмедийного дискур-

са, рассмотрены дистинктивные признаки интервью, как особого жанра дискурса глянцевых журналов, в прагма-
тическом, структурном, содержательном, когнитивном, языковом и стилистическом аспектах. 

Ключевые слова: глянцевый журнал, жанр интервью, вербальные/ невербальные средства, адресованность, ико-
нический знак, креолизованный текст.

INTERVIEW IN THE DISCOURSE OF GLOSSY MAGAZINES: MODERN STATE
The article deals with the analysis of lingual characteristics of the interview in glossy magazines of mass-media discourse. 

The distinctive features of the interview, as a peculiar genre of the discourse of glossy magazines, are examined in pragmatic, 
cognitive, lingual, stylistic, structural aspects and from the point of view of the content. It is proved that modern interview is 
characterized by the display of the author’s modality, combination of standard and expressive elements, conversational and 
offi cial styles, evaluativity. Its texts are treated as being partially creolized because the meaning of verbal elements in them is 
intensifi ed through the use of non-verbal components and iconic signs. The results of the research show that genre interview 
in glossy magazines has a fl exible and dynamic character that is proved by a number of changes in it. 

Key words: glossy magazine, genre interview, dialogical structure, verbal/ non-verbal means, iconic signs, creolized text.

Постановка проблеми. Аналіз мовознавчої літератури останніх років переконливо свідчить про зростання інтересу 
дослідників до різних аспектів масової комунікації. Вивчення дискурсу масмедій є особливо актуальним з огляду на його 
орієнтацію на кінцевого адресата, що реалізується через таку організацію медіатекстів різних жанрів, яка покликана до-
сягти максимального зближення з ним. Л. М. Синельникова вказує, що усуненню дистанції сприяє злиття мовних образів 
адресата (очікувань, прагнень, психологічних особливостей) і адресанта (установок, мотивів, намірів) в єдину адресантно-
адресатну мовну особистість [5, с. 141–142]. Такий симбіоз адресата з адресантом, що створює ефект спілкування однією 
мовою, належності до однієї дискурсивної спільноти, простежується на сторінках особливого різновиду масмедійного 
дискурсу – дискурсу глянцевого журналу.

Глянцевий журнал став невід’ємною частиною життя сучасного суспільства. Свою назву він отримав за високу полі-
графічну якість, що відображено уже у його дефініції: глянцевий журнал – «журнал, що друкується на блискучому, ви-
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сокоякісному папері, містить велику кількість фотографій та реклами і тематика якого зазвичай торкається обговорення 
життя відомих людей, питань моди та краси» [7]. 

Серед інваріантних ознак глянцевих журналів слід назвати періодичність, пропагування стилю життя певної соціаль-
ної групи, посилену візуалізацію та аполітичність, що передбачає уникання розмов на серйозні політичні теми [6].

У дискурсі глянцевих журналів виокремлюють палітру жанрів, що покликані інформувати, роз’яснювати, надавати 
поради, рекламувати, розважати, «формувати … життєві цілі, естетичні смаки, моральні орієнтири» читацької аудиторії 
[3, с. 82]. Серед усього розмаїття жанрів особливої уваги заслуговує жанр інтерв’ю, що неодноразово ставав об’єктом чис-
ленних лінгвістичних розвідок (Гапотченко 2005, Дубских 2014, Карпалюк 2002, Кітаєва 2012, Серажим 2004, Штырева 
2006). Однак комплексний аналіз змін, яких зазнав цей жанр в прагматичному, структурно-змістовому, когнітивному, 
мовно-стилістичному аспектах упродовж останніх років, ще не ставав предметом окремого дослідження. Це і становить 
актуальність нашої роботи.

Метою нашої розвідки є аналіз останніх змін, що відбуваються в текстах інтерв’ю дискурсу сучасних англомовних 
глянцевих журналів. Досягненню поставленої мети слугували такі завдання: схарактеризувати інваріантні риси дискурсу 
глянцевих журналів; проаналізувати дистинктивні особливості жанру інтерв’ю глянцевих журналів; окреслити зміни, що 
відбуваються в аналізованому жанрі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З огляду на діалогічну природу, інтерв’ю, традиційно розглядалось у групі 
діалогічних жанрів. Однак на сьогодні виклад матеріалу, при якому форма «питання-відповідь» залишається незмінною, є 
характерним переважно для видань з високим ступенем офіційності. Видання розважального характеру, на зразок глянце-
вих журналів для чоловічої і жіночої аудиторії, як от: Marie Claire, Cosmopolitan, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, GQ, Esquire, 
Men’s Health, Men’s Journal, що є матеріалом нашого дослідження, демонструють більшу варіативність стосовно плану ви-
раження інтерв’ю, що ілюструється наявністю на їх шпальтах коротких бліц-інтерв’ю, інтерв’ю-монологів з вкрапленнями 
прямої мови респондента, поодиноких речень-цитат, виділених іншим кеглем блоків-вижимок інформації тощо. 

Аналіз інтерв’ю, наведених на сторінках зазначених вище видань, дав можливість окреслити аспекти змін, характер-
них для цього жанру. 

У прагматичному аспекті спостерігається одночасна реалізація в інтерв’ю традиційної інформативної функції у по-
єднанні з розважальною та атрактивною. Це простежується вже у назвах рубрик, що демонструють приклади інтерв’ю, 
від звичних Interview (Harper’s Bazaar), Questions (Marie Claire) чи Proust Questionnaire (Vanity Fair) до несподіваних Hot 
and Hilarious, Fun, Fearless Celebs, (Cosmopolitan), Man at His Best, What I’ve Learned (Esquire), The GQ Style Guy, A Modest 
Proposal from… (GQ), Useful Stuff, Icon (Men’s Health), The Last Word (Men’s Journal). Такі нестандартні заголовки рубрик 
приваблюють читачів, вносячи елемент новизни, незвичності, скандальності та інтриги, а також викликають природне 
бажання дізнатись, що приховується всередині згаданих назв. Не менш важливе значення в реалізації згаданих функцій 
відіграють назви самих інтерв’ю, розмаїття кольорової гами, форми шрифту, кеглю, накреслення тощо. 

Аналіз інтерв’ю засвідчив зміни в плані змісту, які проявляються в існуванні гендерно-нейтральних тем інтерв’ю, що 
концентруються довкола розкриття образів «успішної жінки» та «успішного чоловіка». Це питання особистих стосунків, 
сексуального життя, професійного становлення, суспільних уподобань, боротьби з дискримінацією, конфронтації, планів 
на майбутнє, питань здоров’я, моди тощо. З-поміж низки різних тем в інтерв’ю з жінками превалює обговорення осо-
бистого життя, дитинства, кар’єрних злетів, питань моди, у той час як в інтерв’ю з чоловіками на перше місце виходять 
питання політичних поглядів та преференцій, стосунків з жінками, технологічних досягнень, фізичного здоров’я. Аналіз 
матеріалу нашого дослідження засвідчує, що тема технологічного прогресу є гендерно-маркованою, оскільки властива 
лише прикладам інтерв’ю у чоловічих журналах.

У структурному плані поряд з класичними типами інтерв’ю з традиційною структурою «питання-відповідь» спо-
стерігається наявність гібридних утворень, у яких запитання експлікуються з відповідей респондента, як у випадку 
інтерв’ю з найкращим в історії Бразилії бомбардиром, футболістом Пеле: Let me take a moment to think about that. No... 
no, I have never been anywhere where people didn’t know me. The head talks to the heart and the heart talks to the feet. I 
was born in a city called Três Corações, which means «three hearts», in the state of Minas Gerais. Just before I was born, we
received electricity in our house. So my father said, «The electricity came when you were born, so I’m going to name you after 
Thomas Edison». But they took the i out, and that’s how my name became Edson <…> [15, с. 109]. Ще одним різновидом такої 
форми подачі матеріалу, при якій запитання відсутні, є резюмування сказаного респондентом у вигляді виділених жирним 
шрифтом фраз, часто з прийменником «on»: ON BEING BADASS, ON NUDE PICS [12, с. 30].

Вважаємо, що переваги такої форми викладу інформації помітні одночасно для читача, оскільки допомагають при-
вернути та утримати його увагу на ключових моментах розповіді, та самого видання, надаючи можливість відтворити ціле 
життя героя в межах однієї сторінки. 

Достатньо популярними є також інтерв’ю-монологи, які за структурою викладу матеріалу нагадують статтю, зама-
льовку чи репортаж з місця подій з включенням прямої мови респондента: «Young people are no longer able to pursue their 
dreams in a meaningful way,» Jackson says. «I look at America and we don’t make shit anymore. The jobs my mom had that bought 
the house are gone. The people who were destined to work in those factories, to sustain the place they came from, don’t feel like 
useful members of society anymore. People start to lose hope and question why they’re even here» [22, с. 89]. Комунікативна 
мета таких інтерв’ю варіюється від розкриття окремої сторони життя індивіда (професійної, особистої), факторів успіху 
чи невдач до оголення усієї правди про респондента. 

 Аналіз досліджень інтерв’ю у дискурсі глянцевих журналів у семіотичному аспекті вказує на одночасне функці-
онування в них знаків вербальної та невербальної систем. Вербальна інтеракція в інтерв’ю вибудовується за рахунок 
використання комунікантами мови, як головного знакового посередника. При цьому результат усного спілкування про-
ходить процес ментальної обробки, пропускаючись крізь призму свідомості журналіста та редакційної колегії, і знаходить 
своє вираження у тексті інтерв’ю. Унікальність вербального спілкування в інтерв’ю пов’язується з реалізацією подвійної 
адресованості: аксіальної, оскільки повідомлення мовця надсилається конкретній особі – респонденту, та ретіальної [14, 
с. 61], оскільки фінальний текст інтерв’ю адресується читацькій аудиторії загалом. Простежити невербальну поведінку 
респондента (сміх, вираз очей, роздратованість, міміку, жести тощо) у друкованих інтерв’ю, на відміну від відео та аудіо 
інтерв’ю, видається майже неможливим, оскільки процес проведення інтерв’ю та його сприйняття читачем асинхронні 
у часі. Можна говорити лише про поодинокі випадки передачі невербальної поведінки вербальними засобами, що пода-
ються в дужках у якості авторського коментарю: JR: [Laughs] Well, it could be [21, с. 20]. Однак сучасні глянцеві журнали 
намагаються заповнити лакуну відсутності візуального контакту із опитуваним завдяки використанню світлин респонден-
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та, що виступають іконічними знаками-образами семіотичної системи відмінної від мови. Фотографії запрошеного гостя 
допомагають розкрити його індивідуальність, створити певний імідж чи підтвердити / спростувати існуючий, а також 
налаштувати читача на сприйняття текстової інформації про респондента. Звідси випливає, що тексти інтерв’ю характери-
зуються частковою креолізацією [1, с. 15], оскільки вербальна складова повідомлення лише підсилюється зображальним 
компонентом, що може існувати відокремлено і має факультативний характер. 

У когнітивному аспекті відбувається обмін ролями між інтерв’юером та респондентом, що призводить до зміни стан-
дартної однонаправленості вектора питань у слоті ХТО (інтерв’юер) => запитує КОГО (респондента) на двонаправле-
ність, відображену в слоті ХТО (інтерв’юер / респондент) <=> запитує КОГО (респондента / інтерв’юера). Аналіз інтерв’ю 
глянцевих журналів вказує на появу нововведень – експериментів, в яких інтерв’ю проводять самі запрошені гості. Такі 
інтерв’ю привертають увагу читача відсутністю запитань журналіста, що самоусувається і займає позицію стороннього 
слухача та фіксатора розмови. Прикладом цього може слугувати інтерв’ю матері і доньки скандально відомої в Америці 
сім’ї Кардаш’ян під назвою «Honest Truth», опубліковане в одному з номерів журналу Cosmopolitan. Окрім промовистого 
заголовку, увага читача концентрується довкола розкриття героїнями інтимних подробиць їх сімейного життя. Такий ви-
клад інформації скеровує діалог у потрібне журналістові русло і переслідує прагматичну ціль – отримання у ненав’язливий 
спосіб пікантних подробиць з уст самих гостей: Kris: What are your thoughts on Bruce and I being separated? Khloe: There 
was no scandal. There was no bad blood. You’re just happier apart. You are nicer to each other now. You get excited to see each 
other at dinners. It makes me sad that people think Bruce is no longer a part of my life. I talk to him every day! I consider him my 
second father [8, с. 75].

Аналіз мовно-стилістичних особливостей свідчить про варіативність мовного вираження та графічного оформлен-
ня друкованого матеріалу. Графічне оформлення текстів інтерв’ю виражається виділенням важливих блоків інформації 
великими літерами, курсивом, жирним шрифтом чи зміною його кольору. Зокрема, для інтерв’ю в жіночих журналах 
характерним є використання буквиці та написання кольоровою розрядкою слів, що асоціюються з героїнею, на перших 
сторінках та всередині тексту. Також підсиленню змісту вербальної інформації сприяє включення до текстової складової 
інтерв’ю малюнків, фото, карикатур тощо.

Мовний потенціал інтерв’ю розкривається через лексико-граматичні, синтаксичні та образні засоби виразності. На 
лексичному рівні це виражається частотним використанням неологізмів, термінів, розмовної лексики, сленгу тощо. Осо-
бливу увагу привертає використання певних граматичних категорій, зокрема, найвищого ступеня порівняння прикметни-
ків: What’s your wildest ride? [25, с. 40], What is your greatest fear? [26, с. 144].

Що стосується синтаксичних засобів, вони послуговуються арсеналом повторів: WA: [Laughs] I honestly don’t see it–I 
don’t see that I’ve influenced anybody in any direction. I can objectively see, for instance, great influence by Martin Scorsese, a 
director I love. I see Spielberg’s influence; I see, you know, other influences. I never see any influence by me [17, с. 40]; еліптичних 
речень: Why seven years? [23, с. 121]; умовчань: DW: So you were drawn to the grittiness of the era. But didn’t announcing a 
13-part drama series about hip-hop make you feel really... white? [18, с. 38]. SR: And Chelsea – [16, с. 81]. 

У структурі запитань перевага надається відкритим питанням з what і how, що передбачають надання адресатом роз-
логої інформації про себе та допомагають простежити причинно-наслідкові зв’язки між подіями у житті опитуваного. 
Особливою популярністю у всіх журналах користується побудова речення за структурою «What have you learned (from/ 
about)….?», що слугує своєрідним висновком чи підсумком певного періоду життя героя: What have you learned about 
fame? [25, с. 110]. 

Серед засобів образності на перший план виходять епітети (What’s your meet-cute story? [13, с. 46], What makes you 
really sappy? [13, с. 50]); метафори (Do you feel the responsibility to raise the bar for women in the comedy? [9, с. 186] та іронія: 
JJB: What do you take on the road? PS: I always wear the same thing onstage. I take two pairs of black pants or dungarees, 10 
pairs of bee socks, some underwear, fіve or six T-shirts, and a black jacket <…>That’s all I need. JJB: Bee socks? [19, с. 315]. 
Вони допомагають підкреслити емоційну тональність розмови, надаючи їй більшої яскравості та виразності.

В цілому, інтерв’юери чоловічих і жіночих видань підтримують політику шанобливого ставлення до респондента, що 
досягається підміною займенника you займенником «man» у випадку особливо приватних запитань: What role does vanity 
play in a man’s life?.. What should a man know about money? [24, с. 130]; спонуканням на зразок: Be honest – how often do you 
Google yourself? [11, с. 128], засобами зменшення категоричності висловлювань (pretty, quite): You had a pretty unconventional 
childhood... [14, с. 142]. Однак подекуди все ж відбувається порушення максим ввічливості. Це підтверджується прикладами 
використання провокативних запитань типу: «You showed butt in That Awkward Moment. Is full-frontal next?» [10, с. 44]; Part 
of the inspiration for writing this book came from your experience with pelvic nerve injury, which affected your orgasms. Are you 
OK? [20, с. 217]. Проте застосування провокативних питань в інтерв’ю виявляється виправданим з огляду на специфіку 
глянцевих журналів, що полюють на сенсаційні відкриття з метою завоювання прихильності читацької аудиторії.

Услід за мовознавцем Дубських А.І, вважаємо, що сучасному інтерв’ю масмедійного дискурсу притаманними є також 
такі ознаки, як вияв авторської модальності, поєднання стандартних та експресивних, образних та логічних елементів, 
оцінний характер викладу подій, чергування одиниць розмовного та офіційного стилів [2, с. 35]. 

Усі ці характеристики свідчать про динамічний та гнучкий характер інтерв’ю, відсутність формалізованості та стерео-
типності, що робить використання цього жанру доцільним і актуальним. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у порівняльному аналізі тактико-стратегічного потенціалу інтерв’ю 
у глянцевих журналах для чоловіків та жінок.
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ІДЕОЛОГІЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНОЇ ВАРІАТИВНОСТІ 
УПЕРЕДЖЕНОГО ДИСКУРСУ АМЕРИКАНСЬКИХ І БРИТАНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ 

Статтю присвячено дослідженню семантико-граматичної варіативності упередженого мовлення американ-
ських і британських політиків. У статті визначається ідеологічна зумовленість подібної варіативності, а також 
структура базових пропозицій упередженого мовлення політичних діячів. Особлива увага приділяється аналізу осо-
бливостей розподілу семантичних ролей актантів його активних і пасивних речень. 

Ключові слова: актант, активні та пасивні речення, ідеологічна зумовленість, пропозиція, семантико-грама-
тична варіативність, семантичні ролі, упереджений дискурс. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СЕМАНТИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ ВАРИАТИВНОСТИ 
ПРЕДУБЕЖДЕННОГО ДИСКУРСА АМЕРИКАНСКИХ И БРИТАНСКИХ ПОЛИТИКОВ

Статья посвящена исследованию семантико-грамматической вариативности предубежденного дискурса амери-
канских и британских политиков. В статье определяется идеологическая обусловленность подобной вариативности, а 
також структура базовых пропозиций предубежденной речи политических деятелей. Особенное внимание уделяется 
анализу особенностей распределения семантических ролей актантов ее активних и пассивных предложений. 

Ключовые слова: актант, активные и пасивные предложения, идеологическая обусловленность, пропозиция, 
семантико-грамматическая вариативность, семантические роли, предубежденный дискурс.

ІDEOLOGICAL CONDITIONALITY OF SEMANTIC AND GRAMMATICAL VARIABILITY OF PREJUDICED 
DISCOURSE OF AMERICAN AND BRITISH POLITICIANS

The article is devoted to investigation of semantic and grammatical variability of the prejudiced discourse of American 
and British politicians. The ideological conditionality of such variability as well as structure of basic propositions of preju-
diced speeches of the poltical leaders are defi ned in the article. Propositions are deep semantic structures more elementary 
structure than sentences. They are isomorphic to the structures of thinking of a human being. The analysis of semantic con-
fi gurations of propositions as well as distribution of semantic roles of actants verbalized in active and passive sentences used 
by American and British politicians for denoting of events, facts, situations connected natives and aliens can reveal prejudiced 
attitude of politicians to the representatives of other nations, Muskins in particular.

The analysis of distribution of semantic roles of actants verbalized in active and passive sentences used by politicians 
reveals the propositions of prejudice discourse WE / OUR: GOOD – THEY / ALIEN: BAD; WE /OUR: NOT BAD – THEY 
/ ALIEN: NOT GOOD. In active sentences aliens are given roles of negative (non positive) actions, experiencers of negative 
stated, patience of positive activity of others. Natives are given roles of agents of positive actions, experiencers of positive states. 

Key words: actant, active and passive sentences, ideological conditionality, proposition, semantic and grammatical vari-
ability, semantic roles, prejudiced disourse. 

Упереджений дискурс політиків різних країн привертає увагу фахівців різних галузей гуманітарних наук: конфікто-
логів, політологів, соціологів та інших. Цей тип дискурс виявляє систему ідеологічних уявлень і переконань політичних 
діячів, їх вірувань і поглядів, свідчить про наявність соціальних настанов та атитюдів, які характеризують, зокрема, осо-
бливості сприйняття ними подій, суб’єктів та одне одного. Такі особливості залежать, насамперед, від значення чи ціннос-
ті цих подій або суб’єктів для індивідів як представників певної політичної, соціальної групи.

Дослідження англомовного упередженого політичного дискурсу, його структурно-семантичних, комунікативно-праг-
матичних, лінгводеологічних особливостей неодноразово здійснювалося в лінгвістиці [6; 10; 11]. Проте ще дотепер не ви-
вченим залишається питання семантико-граматичної варіативності упередженого дискурсу американських і британських 
політиків, ідеологічних аспектів зумовленості подібної варіативності. Цим фактом і визначається актуальність наукової 
розвідки, а її завданнями є з’ясування пропозиційних структур, семантико-граматичної конфігурації упередженого мов-
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лення політичних діячів США та Великобританії, особливостей розподілу семантичних ролей актантів у його реченнях, 
ідеологічної зумовленості подібного розподілу.

Під упередженнями зазвичай розуміють «негативні та стереотипні уявлення та переконаннями, ворожі, необ’єктивні 
судження представників однієї соціальної, етнічної, політичної єдності про іншу» [1, с. 187]. Сучасні дослідники уперед-
жень та упередженого мовлення вказують на існування різноманітних упереджень, що визначають особливості сприйнят-
тя, поведінки та дій щодо об’єктів упередженості: представників етнічних меншин, інших націй, культур та релігій, людей 
із фізичними вадами, політичних та культурних діячів тощо. Американські соціальні психологи Д. Креч та Р. Крачфілд 
співвідносили упередження з негативними соціальними установками (атитюдами), що є вкрай стереотипізованими, емо-
ційно зарядженими та нелегко піддаються змінам [9, с. 12]. Детально досліджуючи упередження та засоби їх вербалізації 
у різних типах політичного дискурсу, голландський дослідник Т. ван Дейк неодноразово наголошував на ідеологічній 
зумовленості упередженого мовлення політиків [6, c. 34; 10, c. 12]. 

Упередження, етнічні, зокрема, є індикаторами ідеологічного дейксису, оскільки відсилають до етноцентричних уяв-
лень і переконань, представлених пропозиціями МИ / СВОЇ: ХОРОШІ – ВОНИ / ЧУЖІ: ПОГАНІ; МИ / СВОЇ: НЕ ПО-
ГАНІ – ВОНИ / ЧУЖІ: НЕ ХОРОШІ. Зазначені пропозиції актуалізуються у висловлюваннях політичних діячів Велико-
британії та США, оформлених синтаксично. 

Пропозиції є глибинними семантичними структурами, що позначаються структурами синтаксичними, поверхневими. 
Поверхневі та глибинні структури не є ідентичними. Пропозиція є «структурою більш елементарною, ізоморфною струк-
турам мислення людини» [2, с. 7]. Вона дає змогу з’ясувати особливості семантичної конфігурації речення, оформленого 
за допомогою певної синтаксичної структури та актуалізованого у висловлюванні. Речення виступає одиницею пропо-
зитивної номінації, що позначає певну подію, ситуацію, дійсну чи гіпотетичну. Позамовна ситуація чи подія являє собою 
складний об’єкт, комплекс взаємопов’язаних елементів, який виступає денотатом речення.

Ядром пропозиції є семантичний предикат, здатний створювати певне семантичне оточення. До складу пропозиції 
також входять терми або семантичні актанти, що відповідають окремим елементам позамовної ситуації та вказують на її 
учасників. Актанти кваліфікуються залежно від ролей, які відіграють учасники в позамовних ситуаціях. Це, так звані, се-
мантичні ролі [4, с. 369]. Разом із семантичними характеристиками предиката вони визначають семантичну конфігурацію 
пропозиції, тобто основу її структурно-семантичної схеми [4, с. 370]. 

Для аналізу семантичної конфігурації речень, які використовуються політиками США та Великобританії для номінації 
подій, фактів, ситуацій, пов’язаних із представниками своєї та чужих націй, необхідно з’ясувати семантичні характерис-
тики предикатів та особливості розподілу семантичних ролей у цих реченнях. Визначення семантичних особливостей 
предикатів у реченнях, що використовуються американськими та британськими політичними діячами, ми спираємося на 
класифікацію предикатів У. Л. Чейфа [5, c. 113–123], а саме: дії (Michael ran); стану (The rope is tight); процесу (The rope 
tightened); дії-процесу (She broke the dish).

Хоча дана класифікація і не може претендувати на роль універсальної, вона є релевантною для нашого дослідження, 
оскільки до неї звертаються упередженого мовлення [6; 7; 10; 11], розглядаючи особливості семантичної конфігурації 
речень активного та пасивного стану з метою виявлення ідеологічно вмотивованого та упередженого представлення по-
дій, фактів, ситуацій семантико-граматичними одиницями мови. Аналіз розподілу семантичних ролей здійснюється на-
уковцями не лише на основі їх класифікації У. Л. Чейфом [5, c. 121–183], але й з урахуванням положень системно-функ-
ціональної граматики М. Халлідея [8, с. 120-168], Дослідник розрізняє семантичні типи речень (речення-репрезентації, 
речення-обмін i речення-повідомлення) та вказує на особливості їх семантичної конфігурації. 

Семантичні ролі актантів визначаються представниками критичної парадигми в реченнях-репрезентаціях, якi, за 
М. Халлідеєм, є «засобами конструюювання людського досвіду та поведінки» [8, с. 32]. На думку науковця, семантична 
конфігурація цих речень представлена, насамперед, учасниками дії, процесу (Participants), суб’єктами, що зазнають по-
чуття; самою дією, процесом, станом; обставинами, що їх супроводжують (Circumstance). Ця конфігурація дещо модифі-
кується у залежності від предикатів, які використовуються в реченнях-репрезентаціях. Базуючись на положеннях М. Хал-
лідеєм про базові елементи семантичної конфігурації речень-репрезентацій, представники критичного аналізу дискурсу 
приділяють увагу дослідженню базових семантичних ролей актантів у речення-репрезентаціях, визначаючи одночасно 
семантичні особливості їх предикатів.

Аналіз семантичних ролей актантів здійснюється нами на основі їх класифікації Г. Г. Почепцовим [3, c. 242–246], 
якому належить ключова роль у розробленні питань синтаксичної семантики у вітчизняному мовознавсті. Крім того, 
характеристики, що надаються базовим семантичним ролям актантів лінгвістом, ґрунтуються на працях провідних зару-
біжних дослідників Ч. Філлмора [4], У. Л. Чейфа [5]. Отже, слідом за Г. Г. Почепцовим, визначаємо наступні семантичні 
ролі: АГЕНС – суб’єкт дії; активний, живий виконавець; той, хто цілеспрямовано виконує дію; НОМІНАТИВ – носій 
процесуальної ознаки; ПАТІЄНС – об’єкт дії; ФАКТИТИВ – результат дії; ІНСТРУМЕНТ – знаряддя або інструмент дії; 
ЛОКАТИВ – вказує на місцезнаходження. Ці семантичні ролі є базовими та не виявляють усього розмаїття семантичних 
відношень між актантами, оскільки виокремлюються при аналізі елементарних речень. 

Залежно від набору базових семантичних ролей актантів, представлених у семантико-синтаксичній структурі речення, 
дослідники розрізняють агенсні та безагенсні структури чи речення. Агенсні є, насамперед, реченнями активного стану, 
що містять суб’єкт дії (АГЕНС) / суб’єкт стану (ЕКСПЕРІЄНЦЕР), оформлені підметом; об’єкт дії (ПАТІЄНС), представ-
лений додатком. Крім того, у складі речень активного стану ПАТІЄНС може бути відсутнім. Такі речення позначають дію, 
що замикається на АГЕНСІ, або ж характеризують лише стан ЕКСПЕРІЄНЦЕРА. Речення пасивного стану можуть бути 
як агенсні, так і безагенсні. Вони характеризуються ключовою роллю ПАТІЄНСА, що тематизується та висувається на 
перший план, на відміну від АГЕНСА (агентивного додатку), який у разі наявності у цих реченнях, не перебуває у центрі 
уваги мовця. Вибір речень активного та пасивного стану може бути прагматично зумовленим, пов’язаним із варіативним 
представленням певної події, ситуації, факту. 

Упереджене й етноцентричне представлення подій або фактів, пов’язаних із іноземцями та представниками своєї на-
ції, відбувається у мовленні політичних діячів США та Великобританії варіативним використанням активних і пасивних 
речень. Аналіз особливостей розподілу семантичних ролей у вказаних реченнях свідчить про актуалізацію пропозицій 
МИ / СВОЇ: ХОРОШІ – ВОНИ / ЧУЖІ: ПОГАНІ; МИ / СВОЇ: НЕ ПОГАНІ – ВОНИ / ЧУЖІ: НЕ ХОРОШІ. В активних 
реченнях представникам чужих націй відводиться, насамперед, роль АГЕНСІВ негативних дій, у той час як представники 
своєї нації представлені в них АГЕНСАМИ позитивних дій. Перерозподіл семантичних ролей у пасивних реченнях дає 
змогу британським політиками не вказувати, що британці є АГЕНСАМИ негативних дій, наприклад:
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(1) Britain must no longer act as a save heaven for Islamic representatives. We take them and give benefi ts to them. They come 
here and preach violence and hatred. These people must be arrested and extradited to friendly countries which request them [12].

Семантико-граматичний механізм упередженого й етноцентричного представлення подій і фактів, пов’язаних iз іно-
земцями та британцями, забезпечується в дискурсі політика варіативним використанням речень активного та пасивного 
стану. Аналіз особливостей розподілу семантичних ролей у активних реченнях We take them and give benefi ts to them. They 
come here and preach violence and hatred дає змогу встановити, що:

1) британцям відводиться в них роль АГЕНСІВ позитивних дій (We take them and give benefi ts to them);
2) чужинці є ПАТІЄНСАМИ позитивних дій британців (We take them and give benefi ts to them);
3) чужинці є АГЕНСАМИ негативних дій (They come here and preach violence and hatred).
Фокусом уваги мовця в наведеному прикладі є також іноземці, позначені як ПАТІЄНСИ в пасивному реченні (These 

people must be arrested and extradited to friendly countries). АГЕНСИ негативних дій (британці) в цьому реченні усуваються. 
Це довзоляє політику не вказувати на причетність британців до арештів та екстрадиції представників ісламського світу 
іншим країнам. 

Система ідеологічних уявлень та переконань політичного діяча, представлена пропозитивними структурами ВОНИ / 
ЧУЖІ: НЕ ХОРОШІ / ПОГАНІ – МИ / СВОЇ: НЕ ПОГАНІ / ХОРОШІ, актуалізується семантичною конфігурацією речень 
активного та пасивного стану. Використання цих речень дає змогу політику фокусувати увагу на позитивних діях бри-
танців (We take them and give benefi ts to them) і негативних діях чужинців (They come here and preach violence and hatred), 
усувати та приховувати відповідальність за негативні дії представників своєї нації (These people must be arrested and 
extradited to friendly countries).

Звернемося до аналізу особливостей семантико-граматичної конфігурації та розподілу семантичних ролей актантів 
упередженого дискурсу американського політика: 

(2) America cannot fi ght its war on terrorism with both hands tied behind its back amidst a powerful culture of political 
correctness. Islamic representatives recognize Allah but despise American culture. They hate all things we cherish – our traditional 
values and way of life, even our freedom and security [13].

Розподіл семантичних ролей актантів у активних реченнях (Islamic representatives recognize Allah but despise American 
culture; They hate all things we cherish – our traditional values and way of life, even our freedom and security) є наступним: 
ЕКСПЕРІЄНЦЕР + предикат стану + ПЕРЦЕПТИВ + предикат стану + ПЕРЦЕПТИВ; ЕКСПЕРІЄНЦЕР + предикат стану 
+ ПЕРЦЕПТИВ + АТРИБУТИВ + ПЕРЦЕПТИВ. У вказаних реченнях позначаються вже не дії АГЕНСІВ, а стани ЕКС-
ПЕРІЄНЦЕРІВ, представлених номінативними одиницями Islamic representatives, They. Позначення станів відбувається 
за допомогою предикатів різної оцінної семантики. Якщо стан ЕКСПЕРІЄНЦЕРА пов’язаний із категорією мусульман-
ський (свій), то предикат має позитивне значення (зокрема це спостерігаємо в конструкції Islamic representatives recognize 
Allah); якщо ж стан ЕКСПЕРІЄНЦЕРА відноситься до категорії американський (чужий), то предикат є негативно-оцінним 
(Islamic representatives... despise American culture, They hate all things we cherish – our traditional values and way of life, even 
our freedom and security). Отже, приписуючи представникам ісламських країн семантичну роль ЕКСПЕРІЄНЦЕРА нега-
тивного стану, політик визначає, що вони зневажають і ненавидять американців. 

Отже, використовуючи активні речення, політичні діячі надають негативні характеристики чужинцям, приписуючи 
їм семантичні ролі: АГЕНСІВ негативних дій, ЕКСПЕРІЄНЦЕРІВ негативних станів, ПАТІЄНСІВ позитивної діяльності 
інших. Представникам своє нації відводяться в активних конструкціях ролі АГЕНСІВ позитивних дій, ЕКСПЕРІЄНЦЕРІВ 
позитивних станів тощо. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у визначенні прагмасемантичних особливостей 
використання активних і пасивних речень із вказаними та подібними семантичними конфігураціями в упередженому дис-
курсі політичних діячів США та Великобританії, порівняльний аналіз їх упередженого мовлення. 
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